
Csongrádi Ó vo dák Igazgatósága

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Csongrádi Óvodák igazgatósága Bercsényi Utcai "Kincskereső" Tagóvodája

tagintézmény-vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 01-től - 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Bercsényi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) 
meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben 
óvodapadagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai 
vezetése, törvényes működésének biztosítása a határlyos jogszabályi rendelkezések 
és az intézmény alapító okirata szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus/közoktatásvezetői szakvizsga,
• Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 5 év 

feletti vezetői tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás



hatálya alatt, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a nevelési oktatási 
intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idejű teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus 
munkakörbe történő határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló kinevezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai 
helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező vezetési 
program, végzettség és szakképzettség igazolása másolattal, szakmai 
tapasztalat igazolása másolattal, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, nyilatkozat melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat 
elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthetnek, személyes adatait 
megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Fodor Zsuzsanna nyújt,
a 06/20/456-1270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Csongrádi Óvodák Igazgatósága címére történő 

megküldésével (6640 Csongrád, Templom utca 4-8.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-3-79/2019 , 
valamint a munkakör megnevezését: Csongrádi Óvodák Igazgatósága 
Bercsényi Utcai "Kincskereső" Tagóvodája TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ.

• Elektronikus úton Tóthné Fodor Zsuzsanna részére a ovodak@csongrad.hu 
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásokat követően intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Csongrád Város honlapja - 2019. április 18.
• Csongrádi Óvodák Igazgatóságának honlapja - 2019. április 18.

mailto:ovodak@csongrad.hu

