לשכת ראש המועצה

מכרז פומבי מס'  11/2018מנהל/ת בית ספר אולפנה שש שנתי

•

•
•
•
•

המועצה האזורית שדות נגב מודיעה בזאת על משרה פנויה של מנהל/ת ביה"ס אולפנה
שש שנתי
תיאור המשרה:
אחראי לניהול פדגוגי וחינוכי של בית הספר ולהובלה חינוכית וערכית על פי עקרונות
החמ"ד .מקנה לתלמידים ידע ומידע ,דפוסי התנהגות וערכים ,כלי חשיבה וכלי למידה.
אחראי להכנת תכניות מפורטות בהתאם ובכפוף לדרישות משרד החינוך ,להפעלתן
ולפיקוח על ביצוען ועל הכרוך בכך.
כישורי הסף הנדרשים:
השכלה אקדמית  -תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד
להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים
מחו"ל .רצויה השכלה תורנית.
הכשרה לניהול בית ספר – תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה) של התכנית החדשה
להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים המוכרים ע"י משרד
החינוך.
השכלה פדגוגית  -רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי.
ניסיון בהוראה – ניסיון בהוראה בפועל של  5שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על
יסודיים (בכיתות א'-יב' ועד בכלל) בארץ ,בהיקף המזכה בוותק בהוראה.
כישורים רצויים:
הכרת מאפייניו הייחודיים של בית הספר ,יכולת הנהגה ,הובלה והנחיה של תהליכי
חינוך ,הוראה ולמידה ,יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה ועוד
כמפורט בחוזר מנכ"ל האחרון.
שיעור המשרה 100%
שכר בהתאם להסכמים קיבוציים ותמריצים מאושרים.
לפרטים נוספים – ניתן לפנות למנהל מח' חינוך ,מוטי אדרי 08- ,0507-357447
 .9938910/1או במייל  motedry@sdotnegev.org.ilאת טופסי בקשה ניתן לקבל
ממזכירות המועצה בימים א-ה בין השעות  8:00-16:00או ניתן להוריד מאתר המועצה.
את הבקשות בצירוף קורות חיים ,המלצות ,תעודות ומסמכים ,ניתן להגיש במעטפה
סגורה לתיבת המכרזים במזכירות המועצה או לשלוח במייל nurit@sdotnegev.org.il
למזכירות המועצה ולוודא קבלה .לא יאוחר מיום שני ח' באייר תשע"ח  23/4/18בשעה
.15:00

•

המכרז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר ונקבה כאחד.

•

המועצה רשאית להחליט על הפניית המועמדים למבדקי התאמה.

בכבוד רב,
תמיר עידאן
ראש המועצה
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