Nagyölved Községi Hivatala
a közérdekű munkavégzésről szóló 552/2003 Tt. sz. törvény 5. §-a, valamint az oktatásügy állami
igazgatásáról és az iskolai önkormányzatról szóló 596/2003 Tt. sz. törvény 4. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Nagyölvedi Alapiskola és óvoda
igazgatói posztjára,
melyet várhatóan 2017. január 1-től tölthet be.
A pozíció betöltéséhez szükséges feltételek és egyéb követelmények:















a tanárok oktató-nevelő tevékenységéhez szükséges képesítés a T.t. 2009/437
sz. Minisztériumi Rendelet alapján, amely a pedagógusok szakmai és pedagógiai
alkalmasságára vonatkozik. Ezen rendelet megállapítja a képesítés feltételeit, az
egyéni követelményeket, a pedagógiai alkalmazottak és más szakértő kegyes
kategóriáinak követelményeit;
legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat;
az első atesztációs vizsga vagy a vizsga megszerzésére vonatkozó feltételek
teljesítése a pedagógiai alkalmazottakról szóló törvény módosítására és
kiegészítésére vonatkozó T.t. 2009/317 sz. t. 27.§-ának 5 bekezdése és a 61.§nak 7 bekezdése alapján;
polgári feddhetetlenség
alkalmasság egészségi szempontból;
teljes mértékű jogi ténykedés;
a szlováknyelv használata a hivatalos kapcsolattartásban;
vezetői és szervezői képesség;
személyi és erkölcsi feltételek;
kreativitás, kommunikációs és vezetői készség,
a jogszabályok ismerete az oktatásügy terén;
számítógépes ismeretek;

A szükséges iratok jegyzéke:
- Írásbeli kérvény a pályázaton való részvételre;
- A végzettséget igazoló okmányok másolata valamint becsületbeli kijelentés a
másolatok hitelességéről
- Becsületbeli nyilatkozat a pedagógiai gyakorlat hosszáról (nem az évek
számítanak);
- Szakmai önéletrajz;
- Írásbeli javaslat, elgondolás az iskola működésére, fejlesztésére vonatkozólag
(max. 4 gépelt oldal, A4-es formátumban)
- Erkölcsi bizonyítvány leirata (nem lehet 3 hónapnál öregebb);

-

Orvosi igazolás
Becsületbeli nyilatkozat a kérelem mellékletében arról, hogy valamennyi közölt
tény megfelel a valóságnak;
A pályázó írásos beleegyezése személyes adatainak feldolgozásához a pályázat
keretén belül, összhangban a személyes adatok védelmére vonatkozó 428/2002
sz. Tt. törvényének 7 §-val.

A pályázati eljárás helye és határideje :
Az írásbeli kérvényt a szükséges okiratokkal együtt 2016.december 12.-ig 16.00
óráig a következő címre kell elküldeni postai úton vagy személyesen:
Obec Veľké Ludince, 935 65 Veľké Ludince č.136.
A borítékon fel kell tüntetni a megjelölést:
„Výberové konanie ZŠ s MŠ – Alapiskola és óvoda Veľké Ludince – riaditeľ”
„Neotvárať“.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy nem sorolja be azokat a pályázókat,
akik nem felelnek meg az előírt feltételeknek.
Azokat a pályázókat, akik eleget tesznek a feltételeknek, a pályázatokat elbíráló
bizottság írásban értesíti a meghallgatás időpontjáról – legkésőbb 7 nappal
a meghallgatás előtt.
Nagyölved, 2016. november2.

Cseri Zita
polgármester

