PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
Igazgatói pozíciója tekintetében
2018. április 16.
Intézmény megnevezése:
Munkakör:
Jogviszony:
Foglalkoztatás jellege:
Munkavégzés helye:
Munkakörhöz tartozó, vezetői
munkakörrel járó lényeges
feladatok:

Illetmény és juttatások,
pótlékok:

Pályázati feltételek:

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
igazgatói munkakör (FEOR’08 – 1328 Oktatási-nevelési
tevékenységet folytató egység vezetője)
határozatlan időre szóló vezető állású munkavállalóra szóló Mt.
208. §-a szerinti munkajogviszony próbaidő kikötésével
teljes munkaidő
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 11.)
- Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (Nktv.)
69. § szerinti feladatok;
- fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket
biztosítja;
- oktatási programok meghatározása az oktatási hatóságok és
a jogszabályok, előírások által kialakított kereten belül;
- tanulók, tanárok, oktatók és a kiszolgáló személyzet
tevékenységének szervezése, vezetése, értékelése és
ellenőrzése;
- az oktatói munka összehangolása, irányítása;
- az oktatással kapcsolatos adminisztratív munka irányítása,
ellenőrzése;
- kapcsolattartás az intézményi fenntartókkal, tantestülettel, a
szülői és más közösségi csoportokkal.
Nktv. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint,
továbbá munkáltatói döntés alapján történő bérmeghatározás
- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
- Nktv. 67. § (1) bekezdése alapján:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógusmunkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett
szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.
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Pályázathoz mellékelni kell:

-

A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A pályázat benyújtásának
határideje:
A pályázati kiírással
kapcsolatosan további
felvilágosítás:
A pályázatok benyújtásának
módja:
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A pályázat elbírálásának
határideje:

a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát;
amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok
képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló okirat
hiteles másolatát;
részletes szakmai önéletrajzot;
motivációs levelet;
az intézmény helyzetének értékelése, az intézmény
fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tanfelügyeleti
standardoknak megfelelő vezetési program;
arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában
részt vevő személyek és testületek a teljes pályázati anyagot
megismerhetik;
arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
nyilatkozatot arra nézve, hogy a pályázó jelen pályázat
benyújtásával egyidejűleg mely más oktatási intézmény
igazgatói feladatinak ellátására kiírt pályázatára pályázik;
pályázat kiértékelése során előnyt jelent több célú
közoktatási intézményben szerzett lehetőleg vezetői szakmai
tapasztalat, legalább 5 év magasabb vezetői gyakorlat;
minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása
szempontjából fontosnak tart;

azonnal
2018. július 31.
Zirci Ciszterci Apátság (8420 Zirc, Rákóczi tér 1.)
Email: allas@ocist.hu
A pályázatokat elektronikus úton kell megküldeni az
allas@ocist.hu email címre.
– A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig
benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.
az igazgató fölött a munkáltatói jogot a Ciszterci Rend Nagy
Lajos Gimnáziuma és Kollégiumának fenntartója a Zirci
Ciszterci Apátság gyakorolja, így a pályázat tekintetében is a
Zirci Ciszterci Apátság mindenkori vezetője jogosult dönteni.
öt munkanap

A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

A pályázat eredeti kiírása kelt Zircen, 2018. április 16-án.
A pályázat jelen módosított, meghosszabbított kiírása nyilvánosságra hozva: 2018. június 14-én.
Bérczi László Bernát
Kormányzóperjel
Zirci Ciszterci Apátság
mint a Ciszterci Nagy Lajos Gimnáziuma
és Kollégiuma fenntartója
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