מכרז לתפקיד מנהל בית ספר תיכון
היחידה:

אגף חינוך וקהילה

תואר המשרה:

מנהל בית ספר שש-שנתי עין גדי

דרגת המשרה ודירוגה:

על פי נתוני המועמד

היקף העסקה:

 011%משרה

סוג מכרז:

חיצוני

תיאור תפקיד:



ניהול בית ספר שש שנתי עין גדי



בעל תואר אקדמי שני ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או
מחו"ל,אשר קיבל שקילות מהגף להערכת תארים אקדמים
מחו"ל.
מועמד/תבעל/ת תואר שני שאינו במינהל החינוך או שאינו
בניהול וארגון מערכות חינוך,יידרש להמציא אישור סיום
לימודי השלמה בהתאם לחוזר מנכ"ל משה"ח.



בעל/ת הכשרה לניהול בית ספר בהתאם להנחיות משרד
החינוך(.תישקל מועמדותם של פונים אשר ישלימו הכשרתם
באבני ראשה במהלך שנת עבודתם הראשונה )
ניסיון ניהולי מוכח במוסד חינוכי של 4שנים לפחות.
רישיון הוראה קבוע או רשיון לעסוק בהוראה במסלול על
יסודי בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל/ת הכללי/ת של
משרד החינוך והתרבות.
ניסיון של  5שנים לפחות בהוראה בחינוך העל יסודי.
ניסיון בהובלה והטמעה של תהליכים חינוכיים חדשניים,פורצי
דרך וייחודיים תוך שמירה על רמות הישגם מצוינות ואקלים
מיטבי.







תנאי סף:




כפיפות:

מנהל אגף חינוך וקהילה



מינהלה:




מועד פרסום המכרז:
קורות חיים יש להגיש עד יום :חמישי תאריך  21.20.90בשעה
90:22
לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש במייל:
 ayala@ma-tamar.co.ilאו בפקס .18-0088810
איש הקשר לעניין מכרז זה :יעקב אקריש
טלפון28-2288800
שאלון למועמד ניתן להשיג באתר המועצה האזורית "תמר"
דב ליטבינוף
ראש המועצה

הגדרת תפקיד מנהל/ת בית ספר תיכון

תיאור התפקיד מנהל בית ספר תיכון שש-שנתי עין גדי
תחומי אחריות:
להנהיג חינוכית ופדגוגית את בית הספר כדי לשפר את חינוכם ולמידתם של התלמידים כולם.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות ,הנגזרים מתחומי האחריות:
 .9דרישות סף:







בעל תואר אקדמי שני ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל,אשר קיבל שקילות
מהגף להערכת תארים אקדמים מחו"ל.
בעל/ת הכשרה לניהול בית ספר בהתאם להנחיות משרד החינוך.
ניסיון ניהולי מוכח במוסד חינוכי של  5שנים לפחות.
רישיון הוראה קבוע או רשיון לעסוק בהוראה במסלול על יסודי בהתאם לתקנון שפורסם
בחוזר המנהל/ת הכללי/ת של משרד החינוך והתרבות.
ניסיון של  5שנים לפחות בהוראה בחינוך העל יסודי.
ניסיון בהובלה והטמעה של תהליכים חינוכיים חדשניים,פורצי דרך וייחודיים תוך
שמירה על רמות הישגם מצוינות ואקלים מיטבי.

 .0כישורים אישיים:




יכולת גבוהה בהובלה מערכתית עם צוות רחב וקהילת מורים.
כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית.
כושר לקיים משא ומתן עם מוסדות ממשלתיים,עם רשויות ציבוריות,עם הורים ועם
תלמידים.

