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מכרז פומבי מס' 45/2018
מנהל/ת בית ספר העל יסודי שש שנתי
בהתאם לסעיף  3לתקנות העיריות (מכרזים לקביעת עובדים תש"מ  ) 1979מכריזה בזה
עיריית גבעת שמואל על משרה פנויה כדלקמן:
תואר התפקיד :מנהל/ת בית ספר העל יסדי שש שנתי גבעת שמואל
תיאור התפקיד:
הובלה והפעלת תהליכים פדגוגיים מערכתיים וחברתיים  הפעלת צוות עובדים גדול
ומגוון בתחום ההוראה והמנהלהאכיפת נוהלי משרד החינוך ונוהלי בית ספר הובלת
יוזמות חינוכיות וחברתיות והכנות צוות המורים עפ"י תפיסות חדשניות וייחודיות אחריות
לניהול הכספי והאדמיניסטרטיבי של בית הספר אחריות לנוהלי המשמעת של בית הספר
הכישורים הנדרשים:
 .1בעל/ת תואר אקדמי שני מוכר ממוסד להשכלה גבוהה.
 .2בעל/ת רישיון הוראה קבוע לעיסוק בהוראה במסלול העל  -יסודי.
 .3מועמד/ת יחשב/תחשב כעומד/ת בתנאי הסף לניהול בית ספר אם יענה/תענה על
אחת החלופות הבאות:
 בעל/ת תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה) של התוכנית החדשה להכשרת
מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים.
 תעודת סיום של אחת התוכניות להכשרת מנהלים בארץ לבוגרים אשר סיימו את
לימודיהם בתוכנית להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים
שקדמו לתוכנית החדשה של אבני ראשה .
 תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית ספרית לבוגרים אשר
סיימו את לימודיהם בשנת התשס"ט (להלן :תכנית הפיילוט באוניברסיטת תל
אביב ,בר אילן ומכללת אחווה).
 .4ניסיון מקצועי בתפקיד ניהולי חינוכי לפחות שלוש שנים.
 .5ניסיון בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות בחינוך העל יסודי.
 .6ניסיון בהובלה והטמעה של תהליכים חינוכיים חדשניים וייחודיים תוך שמירה על
רמות הישגים מצוינות ואקלים מיטבי.
 .7הכרה יסודית של הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד החינוך הנוגעים
לחטיבות הביניים ולחטיבה העליונה.
 .8בעל/ת יכולת תכנון ,ארגון ,תיאום ,פיקוח ובקרה.
 .9יכולת לקיים מו"מ עם מוסדות ממשלתיים ,רשויות ציבוריות ,ועם הורים ותלמידים.
 .10כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית.
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 .11יכולת בניהול משרד ,חשבונות וכספים של מוסד חינוכי.
 .12יכולת לבנות תכנית פעילות פדגוגית וארגונית מתוקצבת על בסיס תכנית לימודית
רשמית ותוכנית לימודים בית ספרית
היקף משרה :מלאה
דרגת המשרה ותנאי העסקה  :על פי הסכמי העבודה
כפיפות ארגונית :מנהלת אגף החינוך
הגשת מועמדות :משרדי אגף החינוך ו/או באמצעות מיילetid@givat-shmuel.muni.il :
בצרוף מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים.
מועד אחרון להגשת מועמדות :יום שלישי  14.8.18בשעה15:00 :
טלפון לבירורים 03-5319288 :מס' פקס03-5326865 :
בכבוד רב,
עיריית גבעת שמואל

