מכרז פנימי וחיצוני /25/21ע

לעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו דרוש/ה:

מנהל/ת חטיבה עליונה בבית הספר התיכון "מגידו"
תואר התפקיד :מנהל/ת חטיבה עליונה בבית הספר התיכון "מגידו"
שעור המשרה 100% :משרה ( 40שעות שבועיות)
כפיפות :מנהלת בית הספר תיכון "מגידו"
דירוג ודרגה :דירוג עובדי הוראה ,בהתאם להשכלה.
תיאור התפקיד:
▪ תחומי אחריותו/ה של מנהל/ת חטיבה עליונה ייבחרו על ידי מנהל בית הספר ועיסוקו/ה המרכזי יהיה
הובלת תהליכים חינוכיים וניהוליים בחטיבה הבוגרת של בית הספר :הבניית אקלים חינוכי מיטבי בחטיבה
העליונה ויצירת תחושת שייכות ,כבוד ,משמעות ומעורבות בקרב קהילת בית הספר :תלמידים ,צוות חינוכי
והורים.
▪

מנהל החטיבה העליונה יהיה אחראי על הובלת החטיבה העליונה למצוינות לימודית ומתן מענים לימודיים
בהתאם לצרכים של התלמידים השונים ובהתאם לדרישות משרד החינוך ומנהל החינוך ברשות ,תוך קידום
יזמות ואקטיביזם בקרב צוותי החינוך והתלמידים כאחד ובהלימה למיומנויות הנדרשות.

▪

מנהל החטיבה העליונה יהיה אחראי בשיתוף הרכזות הפדגוגיות על פיתוח והובלת צוות איכותי ומקצועי,
הנחייתו והדרכתו תוך הבניית משמעות ויזמות בקרבם.

▪

מנהל החטיבה העליונה יהיה אחראי יחד עם הרכזת החברתית ורכז מעורבות אישית על הובלה והטמעה של
ערכים בהם :חיבור למקום ולארץ ,מעורבות חברתית ,פיתוח מנהיגות אישית ,קהילתית וסביבתית ומתן
דוגמא אישית לתלמידים ,לצוות החינוכי ,תוך חיזוק השתתפות התלמידים בתנועות נוער והכנה לקראת
התנדבות לשנת שירות וגיוס משמעותי לצה"ל.

▪

מנהל החטיבה העליונה יהיה אחראי על קשר שוטף עם רכזי השכבות ,היועצים ,המחנכים והמורים
בחטיבה העליונה לטובת מעקב וטיפול בתלמידים עם קשיים רגשיים ,חברתיים ולימודיים.

▪

מנהל החטיבה העליונה ישמש כממלא מקומו של מנהל בית הספר בעת הצורך.

▪

מנהל החטיבה העליונה יישא באחריות כוללת על הובלת תהליכים קהילתיים לרווחת כל באי בית הספר.

▪

מנהל החטיבה העליונה יישא באחריות כוללת לפיקוח על נהלי משמעת ועל נהלי ביטחון ובטיחות בביה"ס.

דרישות התפקיד (תנאי סף):
השכלה
▪ תואר שני לפחות ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה

▪
▪

רישיון הוראה קבוע
קורס להכשרת מנהלים ו/או עפ"י הנחיות משרד החינוך בעניין זה  -יתרון

ניסיון מקצועי
ניסיון מקצועי מוכח במערכת החינוך העל יסודי של  5שנים לפחות
דרישות נוספות:
▪ מנהיגות ויכולת להובלת צוות
▪ יכולת קבלת החלטות
▪ כושר התבטאות בכתב ובע"פ
▪ יכולת ארגון ותכנון
▪ יצירתיות
▪ תקשורת בין אישית מפותחת לקשרים עם מורים ,תלמידים והורים
▪ יוזמה ומעוף
▪ חתירה מתמדת להישגיות ומצוינות.
▪ רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,תשס"א – .2001
קורות חיים ,אישורי העסקה ,תעודות השכלה וטופס שאלון למועמד/ת בציון מספר מכרז ,יש לשלוח
למייל  minhal4@megido.org.ilעד לתאריך  .22.7.2021הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים,
לא תענינה.
המודעה מיועדת לגברים ולנשים
תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לקרין שטרן ,מנהלת מחלקת החינוך ,בטלפון שמספרו .04-9598440

