
Pályázat 

óvodavezetői munkakör betöltésére 

  

Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség  

(4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19.), mint fenntartó  

pályázatot hirdet a Jó Pásztor Református Óvoda (4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18.) 

óvodavezetői (magasabb vezető) álláshely betöltésére. 

  

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

Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a 

református lelkiség feltételeinek biztosításáért. Munkáltatói jogot gyakorol az intézmény 

dolgozói felett, kivéve azokat a területeket, amelyeket a Magyarországi Református Egyház 

köznevelési törvénye a fenntartó hatáskörébe utal. 

  

A megbízáshoz szükséges feltételek: 

- református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság, 

- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – 

felsőfokú  iskolai végzettség és szakképzettség,  

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

- legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

- magyar állampolgárság 

- büntetlen előélet, 

- erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,  

- az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus 

munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

  

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

-        a pályázó szakmai önéletrajzát, 

-       a tanfelügyeleti standardoknak megfelelő vezetési programot, 

-        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát, 

-        1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a 

betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 

-        eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat, 

-        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

-        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek és 

testületek a teljes pályázati anyagot megismerhetik. 

  

  

A foglalkoztatás jellege: óvodapedagógusi alkalmazás, teljes munkaidő, a Munka 

törvénykönyve alapján létesített munkaviszony (kivéve a szabadságolás: ott a Köznevelési 

tv. az irányadó) 

  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapításánál, illetve az egyéb juttatások vonatkozásában a 

közalkalmazotti bértábla és a nemzeti köznevelésről szóló tv., valamint a 326/2013. (VIII. 



30.) Korm. rendelet előírásai az irányadók, figyelemmel arra, hogy az egyházi 

intézmények alkalmazottai nem közalkalmazottak. 

  

A megbízás kezdő időpontja: 2018. augusztus 16. 

Vezetői megbízás: először 1, majd 5 nevelési évre szóló, határozott idejű megbízás.  

  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15. 

  

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:  

Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség 

4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19. 

  

A borítékon fel kell tüntetni: „Jó Pásztor Református Óvoda intézményvezetői pályázat” 

  

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázókat a Fenntartó igazgatótanácsa hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról a 

Fenntartó presbitériuma dönt 2018. május 15. napjáig. 

  

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa. - A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára 

kötelezőnek fogadja el. 

  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

➢
 Reformátusok Lapja  

➢
  www.hbrefkalvinter.hu 

 

http://www.hbrefkalvinter.hu/

