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Emberi Er6forrdsok Minisztere
a "Kdzalkalmazottakjog6ll6ser6lsz6l6" 1992.€vi XXXIII. t6rv6ny 20lA. $ alapj6n
Piily6zatot hirdet
Sz6chenyiZsigmond Altaldnos Iskola 6s Alapfoki Miiv6szeti Iskola
Int6zm6nyvezet6(magasabb vezet6)
beoszt6sell6tiisiira.
A ktizalkalmazotti jogviszony id6tartama:
jogviszony
idejfikdzalkalmazoni
halerozallan
Foglalkoztatis jelleg€:
Teljes munkaido
A

vezet6i

megbizis

id6tartama:

sz6l.
A vezet6imegbiziishat6rozottid6re,2015.08.01-2020.08.15-ig
A munkav6gz6shelye:
ter 6
Fejer megye,2427 Baracs,Szabads6g
A beosztishoz tartoz6, illetvc a vezet6i megbizfssal jd16 16nyegesfeladfltok:
A kiizneveldsi int6zmdny vezetojenek feladata az intdzmdny szakszerii ds t6rvenyes
mijkiidtetese,a takardkosgazd4lkod6s,a munk6ltat6ijogok gyakorkisads ddntdshozatalaz
intdzmenym0kddds€velkalcsolatbanminden olyan iigyben, amelyeketajogszab6ly nem utal
m6s hat6sk<irbe.
Illetm6ny 6sjuttatSsok:
Az ill€tmeny meg6llapit6s6ra€s a juttat6soka a "Kiizalkalmazottakjog6ll6s6r6lszol6" 1992.
6vi XXXtlt. titrvdny, valamint a(z) nemzeti kcjznevel€srolsz6l6 2011. dvi CXC tdrvdny'
pedag6gusokel6meneteli rendszererol6s a kdzalkalmazottakjog6ll6sdLr6lsz6l6 1992. 6vi

XXXllI. torvdny kiizneveldsi intdzmdnyekbentdrtdn6 vdgfehajtasfu'5lsz''lo 32612013
(VIIL30.) Korm. rendeletrendelkezdsei
az in4nyadok.
P6lydzati felt6telek:
vagy a
Foiskola,/egyetemiszintfi rdgzensdg6s tanit6i' taneriszakkdpzefts€g
(8)
bekezdds€ben
tv
98
l.
CXc.
201
dvi
nemzetikiizneveldsr6lsz6l6
$
vagy foiskolai/egyetemiszintii
vdgzettseg,szakkdpzettsdg
meghatatrozott
v€gzettsdgaz oktatottmijvdszetiiigak valamelyikdbena miivdszetitargynak
vagy az oktatottm(vdszeti 6gak
megfeleloszakir6nyi tanAriszakkdpzettsdg
.
valamelyikdbena miivdszetit6rgynakmegfelelomiiv6szszakkdpzettsdg.
gyakorlat
szakmai
6ves
5
legal6bb
pedag6gusmunkakdrbenszerzett
cselekv6kdpessdg
biintetlenelodlet,ds annakigazolasa,hogy nem 6ll a foglalkoztat6st6lval6 eltiltes

.

.
.
.

hat6lyaalatt
megbiz6staz kaphat,aki a munkiiitat6valk6zalkalmazottijogviszonyban611,vagy
a megbiz6ssalegyidejiilegkdzalkalmazottimunkakiirbekinevezheto
pedag6gus-szakvizsga
keretdbenszerzettint6zmdnyvezet6iszakk6pzettsdg

'
.

A pilyizat r6szek6ntbenyrijtand6 iratolq igazoldsok:
.
.
.

.

'

'

'

az iilleshely betdlt€sehezsziiksdgesv€gzetts6g,szakkepzetts€g,szakvizsga
megletdtigazol6okm6nyokm6solata
szakmai6n6letrajz
az i\tezmeny vezetds6re vonatkoz6 program, amely taftalmazza a szakmai
dpiilcifejlesztdsielk€pzeleseket
helyzetelemz6sre
nyilatkozat arr6l, hogy a p6lyin6 hozz6ifuul a teljes piilyezati anyag6nak
tov6bbit6s6hoz(3 szem6llyelkdzl6s)
sokszorosit6s6hoz,
nyilatkozat arr6l, hogy a pitly6z6 hozzi4irrul szem€lyes adatainak p6ly6zattal
cisszeffiggrikezel6sdhez
90 napn6l nem rdgebbi hat6s6gibizonyitv6ny a btintetlen el6€let igazol6s6ra'
valamint annakigazol6siira,hogy a k6zalkalmazottnem all olyan foglalkoztatiistol
val6 eltiltiis hatiilyaalatt, amely a ktizalkalmazottijogviszony l€tesit€setnem teszi
lehetovd
amennyiben apedag6gus-szakvizsgakereteben szezetrirtezmenyvezetoi
szakkdpzettsdgmegszerz6semdg folyamatban van, sziiksdgesa felsooktatasi
int6zmdnyigazoliisaa tanulmenyokv6rhat6befejezdsdrol
keretdbenszerzettintdzmdnyvezetoiszakkepzettsdgrol
a pedag6gus-szakvizsga
sz6l6 igazol6st legkds6bb2015.05.20-igkell benyfjtani, egyeb hi6nyp6tl6sraa
p6ly6zatbead6sihat6ridej€tkdvet6ennincs lehet6seg
a p6ly1z6 legal6bb 5 6ves szakmai gyakorlatet igazold dokumentum (pl:
munkiltat6i igazol6s,munkakiir megnevez€s6vel)

A beosztdsbetiilthet6s6g6nekid6pontja:
A beosztaslegkoftibban2015.augusztusI napj6t6ltdlthetdbe.
A palyizat benytjt6sinak hatirideie: 2015.m6rcius31.

A p6ly6zati kiin4ssalkapcsolatosanbvebbi inform6ci6t Kopp6ny Emese r.yijt, a 0625/795205 -os telefonsz6mon.
A p6ly6zatok benyrljt6s6nak m6dja:
.
Postaitton, a p6ly6zatnaka Emberi Er6forr6sokMinisaere aimdretdrtdn6
megkiilddsdvel(1051 Budapest,Niidor utca32. KLIK SzemdlyiigyiFoosztily ).
szerepl6azonosit6sz6mot:
Kerjuk a boritdkonfcltiintetni a p6ly6zatiadatb6zisban
SzdchenyiZsigmondAltatenos
20l5-06-19 , valamint a beosztiismegnevez6s6t:
Iskola 6s Alapfoki Mfivdszetilskola-lntdzmdn]nr'ezet6.
[--------_--A p6lyizat elbirSlisinak m6dja, rendje:
A vdlemdnynyilv6nitasrajogosultak vdlem6nydnek kik€rdse ut6n az oktat6sdrt felel6s
miniszterddnt.
A pily{zat elbirilisinak

hatirideje: 2015.jinius 19.

A p6ly6zati kiiris toy6bbi kiizz6t6tel6nekhelye, ideje:
.
Oktat6si6s Kultur6lis K<izkiny
.
helybenszok6sosm6don
A munkiltat6val kapcsolatosegy6bl6ny€gesinformdci6:
A p6lyAzatotin{sban,ket azonossztivegiies mellekletf pdld6nyban(egy pdldan}'tnem k€riink
tisszeftzni), z6rt boritdkban kdrjiik megkiildeni a KLIK Szemdlyiigyi Foosztely cimdre. A
boritdkra irjrik 16: SzdchenyiZsigmond Altal6nos lskola €s Alapfokri Miivdszeti Iskola intdzmdnyvezet6ibeosztiis6ra".
K6t tov6bbip6ld6n,'tk6rtink a KLIK Dunarijv6rosiTankerolet
cfmdremegkiildeni(2400 Dunarijviiros,Vasmii [t 41.).
A munk6ltat6val kapcsolatban tovibbi
szer€zhet.

informSci6t a www.klik.gov.hu honlapon
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