KISUDVARNOK KÖZSÉG
A SZNT 2003. évi 596 számú, az állami oktatásügyi igazgatásra és az oktatásügyi önkormányzati
szervekre, valamint némely törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó törvényének 4. §-a
alapján a későbbiekben kiadott jogszabályokkal egyetemben és a SZNT 2003. évi 552 számú
közösségi érdekben végzett munkára vonatkozó törvénye 5 §-a alapján a későbbiekben kiadott
jogszabályokkal egyetemben
pályázatot hirdet
a KISUDVARNOKI MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA
igazgatói tisztségének betöltésére

A pályázaton való részvétel szakmai feltételei:
• az adott típusú iskolák vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra ,
vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a SZNT pedagógiai és szakvégzettségű
alkalmazottakra, valamint némely törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó 2009.
évi 317 sz. törvénye, valamint a 2009. évi 437 sz. oktatásügyi minisztériumi rendelet szerint,
amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira
vonatkozó szakmai és személyi követelményeket,
•

minimálisan 5 éves pedagógiai gyakorlat (a SZNT 2003. évi 596 sz. törvénye 3 § 5. bek.)

•

az I. atesztációs vizsga letétele (a SZNT 2009. évi 317 sz. törvénye 61 § )

Egyéb kritériumok és követelmények:
• büntetlen előélet, erkölcsi feddhetetlenség, alkalmasság egészségügyi szempontból
•

az állami nyelv ismerete

•

az általánosan kötelező jogszabályok ismerete az oktatásügy terén

•

vezetői, kommunikációs és szervezési képességek, flexibilitás, felelősségérzet és
megbízhatóság

Az előterjesztendő okiratok jegyzéke :
• a pályázatba való besorolásra vonatkozó írásos kérelem
•

okirat a megszerzett képesítésről (hitelesített fénymásolat)

•

igazolás a pedagógiai gyakorlat időtartamáról

•

strukturált szakmai önéletrajz

•

erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi dátummal)

•

az iskola fejlesztésére irányuló, írásban kidolgozott koncepcióra tett javaslat

•

orvosi igazolás az alkalmasságról egészségügyi szempontból

•

írásos beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati
időszak alatt a SZNT személyi adatok védelmére és némely törvény módosítására és
kiegészítésére vonatkozó 2013. évi 122. törvény értelmében a későbbiekben kiadott
jogszabályokkal egyetemben

•

becsületbeli nyilatkozat arról, hogy az írásos kérelemben és előterjesztett okiratokban
feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak.

A kérelem beküldésének határideje és helye
A pályázatba való besorolásra irányuló írásos kérelmet, valamennyi előterjesztendő okirattal
egyetemben, leragasztott borítékban kézbesítse személyesen, vagy postán keresztül a következő
címre: Obecný úrad Malé Dvorníky (Kisudvarnok Községi Hivatal), 929 01 Malé Dvorníky,
Dunajskostredská 153/1.
A jelentkezések beküldési határideje: 2017.08.10. 12.00 óráig.
A borítékra írja rá: „ Výberové konanie – Základnej školy s VJM Malé Dvorníky –
„NEOTVÁRAŤ „ (a jeligét: „Pályázat – Kisudvarnoki MTNY Alapiskola – NEM FELNYITANDÓ”.
A pályázat időpontját és helyszínét: 7 nappal előbb bejelentjük azoknak a jelentkezőknek, akik
teljesítik a megkövetelt feltételeket.
Kisudvarnok, 2017.7.12.-én
Ing. Marczell Zoltán – a község polgármestere

