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Emberi Er6forrdsok Minisztere

a "Kdzalkalmazottakjog6ll6ser6l sz6l6" 1992. €vi XXXIII. t6rv6ny 20lA. $ alapj6n

Piily6zatot hirdet

Sz6chenyi Zsigmond Altaldnos Iskola 6s Alapfoki Miiv6szeti Iskola

Int6zm6nyvezet6 (magasabb vezet6)

beoszt6s ell6tiisiira.

A ktizalkalmazotti jogviszony id6tartama:

halerozallan idejfi kdzalkalmazoni jogviszony

Foglalkoztatis jelleg€:

Teljes munkaido

A vezet6i megbizis

A vezet6i megbiziis hat6rozott id6re, 2015.08.01-2020.08.15-ig sz6l.

id6tartama:

A munkav6gz6s helye:

Fejer megye, 2427 Baracs, Szabads6g ter 6

A beosztishoz tartoz6, illetvc a vezet6i megbizfssal jd16 16nyeges feladfltok:

A kiizneveldsi int6zmdny vezetojenek feladata az intdzmdny szakszerii ds t6rvenyes

mijkiidtetese, a takardkos gazd4lkod6s, a munk6ltat6i jogok gyakorkisa ds ddntdshozatal az

intdzmeny m0kddds€vel kalcsolatban minden olyan iigyben, amelyeket ajogszab6ly nem utal

m6s hat6sk<irbe.

Illetm6ny 6s juttatSsok:

Az ill€tmeny meg6llapit6s6ra €s a juttat6soka a "Kiizalkalmazottak jog6ll6s6r6l szol6" 1992.

6vi XXXtlt. titrvdny, valamint a(z) nemzeti kcjznevel€srol sz6l6 2011. dvi CXC tdrvdny'

pedag6gusok el6meneteli rendszererol 6s a kdzalkalmazottak jog6ll6sdLr6l sz6l6 1992. 6vi



XXXllI. torvdny kiizneveldsi intdzmdnyekben tdrtdn6 vdgfehajtasfu'5l sz''lo 32612013
(VIIL30.) Korm. rendelet rendelkezdsei az in4nyadok.

P6lydzati felt6telek:

. Foiskola, /egyetemi szintfi rdgzensdg 6s tanit6i' taneri szakkdpzefts€g vagy a

nemzeti kiizneveldsr6l sz6l6 201 l. dvi CXc. tv 98 $ (8) bekezdds€ben
meghatatrozott vdgzettseg, szakkdpzettsdg vagy foiskolai/egyetemi szintii

v€gzettsdg az oktatott mijvdszeti iigak valamelyikdben a miivdszeti targynak

megfelelo szakir6nyi tanAri szakkdpzettsdg vagy az oktatott m(vdszeti 6gak

valamelyikdben a miivdszeti t6rgynak megfelelo miiv6sz szakkdpzettsdg. .
. pedag6gus munkakdrben szerzett legal6bb 5 6ves szakmai gyakorlat
. cselekv6kdpessdg
. biintetlen elodlet, ds annak igazolasa, hogy nem 6ll a foglalkoztat6st6l val6 eltiltes

hat6lya alatt
' megbiz6st az kaphat, aki a munkiiitat6val k6zalkalmazotti jogviszonyban 611, vagy

a megbiz6ssal egyidejiileg kdzalkalmazotti munkakiirbe kinevezheto
. pedag6gus-szakvizsga keretdben szerzett int6zmdnyvezet6i szakk6pzettsdg

A pilyizat r6szek6nt benyrijtand6 iratolq igazoldsok:

. az iilleshely betdlt€sehez sziiksdges v€gzetts6g, szakkepzetts€g, szakvizsga

megletdt igazol6 okm6nyok m6solata
. szakmai 6n6letrajz
. az i\tezmeny vezetds6re vonatkoz6 program, amely taftalmazza a szakmai

helyzetelemz6sre dpiilci fejlesztdsi elk€pzeleseket
nyilatkozat arr6l, hogy a p6lyin6 hozz6ifuul a teljes piilyezati anyag6nak

sokszorosit6s6hoz, tov6bbit6s6hoz (3 szem6llyel kdzl6s)
nyilatkozat arr6l, hogy a pitly6z6 hozzi4irrul szem€lyes adatainak p6ly6zattal

cisszeffiggri kezel6sdhez
. 90 napn6l nem rdgebbi hat6s6gi bizonyitv6ny a btintetlen el6€let igazol6s6ra'

valamint annak igazol6siira, hogy a k6zalkalmazott nem all olyan foglalkoztatiistol

val6 eltiltiis hatiilya alatt, amely a ktizalkalmazotti jogviszony l€tesit€set nem teszi

lehetovd
' amennyiben apedag6gus-szakvizsga kereteben szezetrirtezmenyvezetoi

szakkdpzettsdg megszerz6se mdg folyamatban van, sziiksdges a felsooktatasi

int6zmdny igazoliisa a tanulmenyok v6rhat6 befejezdsdrol
' a pedag6gus-szakvizsga keretdben szerzett intdzmdnyvezetoi szakkepzettsdgrol

sz6l6 igazol6st legkds6bb 2015.05.20-ig kell benyfjtani, egyeb hi6nyp6tl6sra a

p6ly6zat bead6si hat6ridej€t kdvet6en nincs lehet6seg
' a p6ly1z6 legal6bb 5 6ves szakmai gyakorlatet igazold dokumentum (pl:

munkiltat6i igazol6s, munkakiir megnevez€s6vel)

A beosztds betiilthet6s6g6nek id6pontja:

A beosztas legkoftibban 2015. augusztus I napj6t6l tdlthetd be.

A palyizat benytjt6sinak hatirideie: 2015. m6rcius 31.



A p6ly6zati kiin4ssal kapcsolatosan bvebbi inform6ci6t Kopp6ny Emese r.yijt, a 0625/795-
205 -os telefonsz6mon.

A p6ly6zatok benyrljt6s6nak m6dja:
. Postai tton, a p6ly6zatnak a Emberi Er6forr6sok Minisaere aimdre tdrtdn6

megkiilddsdvel (1051 Budapest, Niidor utca 32. KLIK Szemdlyiigyi Foosztily ).
Kerjuk a boritdkon fcltiintetni a p6ly6zati adatb6zisban szerepl6 azonosit6 sz6mot:
20l5-06-19 , valamint a beosztiis megnevez6s6t: Szdchenyi Zsigmond Altatenos
Iskola 6s Alapfoki Mfivdszeti lskola-lntdzmdn]nr'ezet6. [--------_---

A p6lyizat elbirSlisinak m6dja, rendje:

A vdlemdnynyilv6nitasra jogosultak vdlem6nydnek kik€rdse ut6n az oktat6sdrt felel6s
miniszter ddnt.

A pily{zat elbirilisinak hatirideje: 2015. jinius 19.

A p6ly6zati kiiris toy6bbi kiizz6t6tel6nek helye, ideje:
. Oktat6si 6s Kultur6lis K<izkiny
. helyben szok6sos m6don

A munkiltat6val kapcsolatos egy6b l6ny€ges informdci6:

A p6lyAzatot in{sban, ket azonos sztivegii es mellekletf pdld6nyban (egy pdldan}'t nem k€riink
tisszeftzni), z6rt boritdkban kdrjiik megkiildeni a KLIK Szemdlyiigyi Foosztely cimdre. A
boritdkra irjrik 16: Szdchenyi Zsigmond Altal6nos lskola €s Alapfokri Miivdszeti Iskola -

intdzmdnyvezet6i beosztiis6ra". K6t tov6bbi p6ld6n,'t k6rtink a KLIK Dunarijv6rosi Tankerolet
cfmdre megkiildeni (2400 Dunarijviiros, Vasmii [t 41.).

A munk6ltat6val kapcsolatban tovibbi informSci6t a www.klik.gov.hu honlapon
szer€zhet.
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