
 

 

A Bibiána Alapítvány 

pályázatot hirdet a 

 

Bibiána Alapítvány Autisták Általános Iskolája 

 

intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkajogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2022.08.04 - 2027.08.03-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5361 Tiszaigar, Rákóczi út 33. 

 

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

Intézményvezetői feladatok ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a 

munkáltatói jogok gyakorlása. Felelős az intézmény pedagógiai, nevelő-oktató 

tevékenységének szakszerű és törvényes működéséért, közreműködik a takarékos 

gazdálkodásban, pályázatírásban. Döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatosan 

minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) 

Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását 

kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

• cselekvőképesség 

• gyógypedagógus szakképzettség, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon 

• egyetemi szintű tanári végzettség  

• legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat 

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképes szakmai önéletrajz 

• főiskola/egyetemi szintű végzettség és gyógypedagógiai szakképzettség (autizmus 

spektrum pedagógiája szakirány) meglétét igazoló okmányok másolata  

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét 

igazoló oklevél másolata  

• vezetői program az intézményvezetői feladatok ellátására, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést 



• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak 

igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt 

• a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra, vagy 

foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai 

gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás 

munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott gyógypedagógiai feladatok feltüntetésével) 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés) 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal 

összefüggő kezeléséhez 

• hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.  

 

A beosztás betöltésének időpontja: 2022. augusztus 04.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 70 646 8286-os telefonszámon 

kérhető. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Bibiána Alapítvány Autisták Általános Iskolájának címére történő 

megküldésével (5361 Tiszaigar, Rákóczi út 33.) 

E-mailben az info@bibianaalapitvany.hu e-mail címre. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

• http://www.bibianaiskola.hu/ 
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