
Nyíregyházi Egyetem

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

Nyíregyházi Egyetem
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziu m

intézményvezet ő (magasabb vezet ő)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás id őtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. július 1. - 2026. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

Az  Nkt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdésében  foglalt  feladatok,  különösen:  -  az  iskola  működtetése  a  jogszabályokban  és  belső
szabályzatokban foglaltaknak megfelelően, a gyakorlóiskola közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása, - az
iskola  gazdálkodásának  -  költségvetésének  tervezése  és  koordinálása,  a  gyakorlóiskola  működésének  biztosítása,  -  a
nevelőtestület, az oktató-nevelő munka és a hallgatók gyakorlati képzésének irányítása és ellenőrzése, - a gyakorlóiskolai pályázati,
tudományos és publikációs tevékenység szervezése, irányítása, -  az iskolában működő  diák- és szülői,  civil,  illetve önálló jogi
személyiségű szervezetekkel való kapcsolattartás koordinálása.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Egyetem,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább négy év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói

megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• több éves, köznevelési intézményben magasabb vezetői beosztásban szerzett tapasztalat,
• a nevelési-oktatási  intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,  határozatlan időre, teljes munkaidőre  szóló

alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló alkalmazás,

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
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A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
• legalább egy élő idegen-nyelv kommunikatív és tárgyalóképes ismerete (középfok, B2),
• felsőoktatásban szerzett oktatási gyakorlat és tapasztalat (óraadás),
• tudományos doktori fokozat (PhD),
• a megbízáshoz kapcsolódó nemzetközi  tapasztalat (pl.  külföldi  oktatási  programokban való szervezői  részvétel,

iskolaközi kapcsolatépítés és koordináció).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

• Önéletrajz fényképpel, motivációs levél.
• Végzettséget igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolata.
• Az iskola vezetésére, jövőjére, fejlesztésére vonatkozó elképzelése, programja.
• Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a

Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e, továbbá az erre jogosult személyek, testületek megismerhetik, illetve hogy a
pályázati  anyagában foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggésben szükséges  kezeléséhez
hozzájárul.

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
• Továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó fontosnak tart.
• Saját  névre  megcímzett,  felbélyegzett  olyan  méretű  válaszboríték,  amelyben  a  beadott  dokumentumok

visszaküldhetőek.
• A pályázatokat kérjük 1 eredeti és 1 másolati példányban elkészíteni.

A beosztás betölthet őségének id őpontja:

A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Orsolya jogász nyújt, a 42/599-420 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/102-1/2021. , valamint a
beosztás megnevezését: intézményvezető.

• Személyesen: Igazgatási és Humánpolitikai Központ, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út
31/B. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői  megbízásokra  benyújtott  pályázatok  rangsorolásáról  a  Szenátus  dönt.  A  megbízás  kiadásáról  az  oktatásért  felelős
miniszter egyetértésével az intézmény rektora dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:

• www.nye.hu - 2021. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2021. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás
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