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PÁLYÁZAT		
INTÉZMÉNYVEZETŐI	ÁLLÁS	BETÖLTÉSÉRE	

	

	
	

ALAPINFORMÁCIÓK	
	
	

	

PAa LYAa ZATI	CIaM	
	 	

• A	 Kisvárdai	 Református	 Egyházközség,	 mint	 fenntartó	 képviseletében:		
Százvai	László	lelkipásztor	
4600,	Kisvárda,	Flórián	tér	17.	–	Református	Lelkészi	Hivatal	

• A	borıt́ékon	kérjük	feltüntetni:	„Várday	Kata	Református	Általános	Iskola,	
Gimnázium	és	Kollégium	–	Intézményvezetői	Pályázat”	

• A	pályázatokat	ajánlott	küldeményként,	két	példányban	kérjük	benyújtani.	

A	PAa LYAa ZAT	
BENYUa JTAa SAa NAK	
HATAa RIDEJE	

	 • 2020.	június	08.	(hétfő)		
• A	 pályázat	 elkészıt́éséhez	 tájékoztatást	 lehet	 kérni	 Százvai	 László	

lelkipásztortól	 (A	 fenti	 pályázati	 postai	 cıḿen,	 valamint	 e-mailben:	
szazvai.laszlo@gmail.com	cıḿen	és	telefonon:	06-30/638-2737)	

A	PAa LYAa ZAT	
ELBIaRAa LAa SAa NAK	
HATAa RIDEJE	

	 • 2020.	június	22.	(hétfő)		
• A	 pályázat	 megjelenik	 a	 Magyarországi	 Református	 Egyház,		

Református	 Pedagógiai	 Intézet,	 a	 Kisvárdai	 Református	 Egyházközség,	
valamint	az	intézmény	honlapján.	A	kiıŕó	fenntartja	magának	a	jogot,	hogy	
a	pályázatot	a	fentieken	túl	más	formában	is	megjelentesse,	közzé	tegye.	

	

A	VÁRDAY	KATA	REFORMÁTUS	ÁLTALÁNOS	ISKOLA,	GIMNÁZIUM	ÉS	KOLLÉGIUM	
INTÉZMÉNYVEZETŐI	PÁLYÁZATÁNAK	KIÍRÁSA	ÉS	KÖZZÉTÉTELE	

	
	

A	PAa LYAa ZATOT	
MEGHIRDETOs 	SZERV	

	 KISVÁRDAI	REFORMÁTUS	EGYHÁZKÖZSÉG	PRESBITÉRIUMA	
4600,	Kisvárda,	Flórián	tér	17.	

A	MEGHIRDETETT	
Aa LLAa S,	Ea S	A	MEGBIaZAa S	
IDOs TARTAMA	

	 Várday	 Kata	 Református	 Aa ltalános	 Iskola,	 Gimnázium	 és	 Kollégium	 és	
Kollégium	 intézményvezetői	 állása,	 4600	 Kisvárda,	 Flórián	 tér	 5.		
A	 határozatlan	 idejű	 pedagógus	 munkakörre	 fennálló	 munkaviszony	
mellett	az	intézményvezetői	megbıźás	időtartama:	2020.	augusztus	1-től	
5	évre,	2025.	augusztus	1-ig	szól.	



KEa PESIaTEa SI	 Ea S	 EGYEa B	
FELTEa TELEK	

	 • pedagógus	munkakör	betöltésére	jogosıt́ó	egyetemi	szintű	végzettség	
• pedagógus	 szakvizsga	 keretében	 szerzett	 intézményvezető	

szakképzettség	
• minimum	5	év	szakmai	gyakorlat		
• magyar	állampolgárság,	büntetlen	előélet	
• rendezett,	aktıv́	református	egyháztagság	
• a	nevelési-oktatási	intézményben	pedagógus	munkakörben	fennálló,	

határozatlan	 idejű,	 teljes	 munkaidőre	 szóló	 alkalmazás,	 vagy	 a	
megbıźással	egyidejű	pedagógus	munkakörben	történő	határozatlan	
idejű,	teljes	munkaidőre	szóló	alkalmazás.	

A	PAa LYAa ZAT	
ELBIaRAa LAa SA	SORAa N	
ELOs NYT	JELENT	

	 • kiemelkedő	szakmai,	vagy	tudományos	tevékenység	
• középiskolai	 intézményvezetői,	 vagy	 intézményvezető	 helyettesi	

gyakorlat	

ILLETMEaNY	Ea S	
JUTTATAa SOK	

	 Az	 illetmény	 megállapítása	 és	 a	 juttatások	 tekintetében	 irányadóak	 a	
hatályos	nemzeti	 köznevelésről	 szóló	2011.évi	 törvény	 	 és	 a	326/2013.	
(VIII.	 30.)	Korm.	 rendelet	 a	 pedagógusok	 előmeneteli	 rendszeréről	 és	 a	
közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	XXXIII.	törvény	köznevelési	
intézményekben	történő	végrehajtásáról	rendelkezései.	

A	PAa LYAa ZATHOZ	
CSATOLNI	KELL		

	 • Europass	rendszerű	szakmai,	valamint	részletes	önéletrajzot	
• a	 többcélú	 intézmény	 vezetésére	 vonatkozó	 intézményvezetői	

programot,	 helyzetelemzésre	 épülő	 működési	 és	 szakmai	
elképzelést,	különös	tekintettel:		
	

ü az	iskola	versenyképességére,	fejlesztésére	
ü református	 szellemiségére,	 a	 fenntartó	 gyülekezettel	 való	

kapcsolattartására	
ü a	 városban	 és	 a	 térségben	 jelenlévő	más	 oktatási	 -	 nevelési	

intézményekkel	való	együttműködésre	
ü a	 beiskolázási	 körzetben	 lévő	 gyülekezetekkel,		

civil	szervezetekkel,	cégekkel	való	kapcsolattartásra	
	

• végzettségeket	,igazoló	okmányok	másolatát	
• a	szakmai	gyakorlat	meglétének	igazolása	
• Lelkipásztori	Ajánlást	
• 3	hónapnál	nem	régebbi	erkölcsi	bizonyıt́ványt	
• a	következő	nyilatkozatokat:	

	

ü a	 pályázó	 hozzájárul,	 hogy	 a	 pályázat	 elbıŕálásában	
közreműködők	a	pályázatába	betekintsenek,	s	azt	a	Kisvárdai	



Református	 Egyházközség	 Presbitériuma,	 mint	 fenntartó	
testület,	nyıĺt-	vagy	zárt	ülésén	egyaránt	tárgyalhassa,		

ü a	 pályázó	 hozzájárul	 személyes	 adatainak	 a	 pályázattal	
összefüggő	kezeléséhez	

ü a	pályázó	 nem	 áll	 olyan	 foglalkoztatástól	 való	 eltiltás	 hatálya	
alatt,	amely	a	pedagógus	munkakörben	történő	munkaviszony	
létesıt́ését	nem	teszi	lehetővé.	

	

A	pályázat	kiírója	 fenntartja	magának	a	 jogot,	hogy	a	pályázati	eljárást	eredménytelennek	
nyilvánítsa.	 A	 pályázati	 kiírásnak	 nem	 megfelelő,	 késedelmesen,	 vagy	 hiányosan	 beadott	
pályázatot	 a	 kiíró	 automatikusan	 érvénytelennek	 tekinti.	 A	 kiíró	 nem	 vállal	 semmilyen,	 a	
beadott	 pályázat	 eredményéből	 esetlegesen	 keletkező	 kártérítési	 kötelezettséget,	 és	 nem	
vállalja	át	a	pályázat	beadásával	kapcsolatosan	felmerülő	bárminemű	költség	megtérítését	
sem.	


