Prügy Községi Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet
Móricz Zsigmond Általános Iskola
iskola igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015.07.31.napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3925 Prügy, Kinizsi út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak alapján, az általános
iskola 1-8. évfolyamán az alapfokú oktatási feladatok megvalósítása a Prügy önkormányzat
közigazgatási területén működő Általános Iskola tekintetében.
Ellátja az intézmény vezetésével járó, jogszabályban meghatározott valamennyi feladatot.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskolai tanári végzettség és szakképzettség,
Pedagógus szakvizsga – intézményvezetői szakképzettség,
Pedagógus munkakörben szerzett legalább 10 év szakmai gyakorlat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
tanügyigazgatási szakvizsga,
vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelés,
képesítést igazoló okiratok másolata,
büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
pályázó nyilatkozatát arról, hogy személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bazsó Áron jegyző nyújt, a 0647-572-311 - es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Prügy Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (3925 Prügy, Kossuth Lajos út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 681/2010., valamint a
munkakör megnevezését: Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatói álláshely
pályázat.
A pályázat elbírálásának módja, határideje: Prügy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 31. napjáig bírálja el.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Prügy Községi hivatalos honlapja: www.prugy.hu - 2010. május 15.
Oktatási és Kulturális Közlöny – 2010. június
www.kszk.gov.hu – 2010.május 16.

