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Megtekintés

Kelet-Pesti Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.09.01-2027.08.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1108 , Újhegyi sétány 1-3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott intézményvezető-helyettesi feladatok elvégzése az alsó
tagozaton. Az intézményvezető munkájának segítése az intézmény szakszerű és törvényes működése érdekében.
Tanügyigazgatási- és oktatásirányítási feladatok ellátása. Tanórai és egyéb foglalkozások megtartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései ,
valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Főiskola, tanító, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában
foglaltakat is figyelembe véve,,
büntetlen előélet, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
cselekvőképesség,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
•
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
•
magasabb vezetői - legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
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jártasság az alsó tagozat (1-4.évfolyam)munkájának irányításában

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

a pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajza (Europass),
szakmai motivációs levél,
az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum
(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott tanítói/szakos tanári feladatok feltüntetésével),
90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll
a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiki Paula intézményvezető nyújt, a 06 30 8148359 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Elektronikus úton Lengyel-Fehér Gyöngyi szakmai vezető részére a gyongyi.lengyel-feher@kk.gov.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az elektronikus úton érkezett pályázati anyag elbírálását követően, a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt a KeletPesti Tankerületi Központ székhelyén. A megbízásról az intézmény nevelőtestülete véleményének, az intézményvezető
javaslatának, valamint a Tankerületi Központ bizottsága véleményének megismerését követően a tankerületi igazgató hozza meg a
döntését.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

A helyben szokásos módon, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ honlapján.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Kelet-Pesti Tankerületi Központ honlapon szerezhet. https://kk.gov.hu/keletpest
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ih5c6efbb9

2/2

