SZILAS KÖZSÉG
946 17 Szilas 86

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázat oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére
Szilas község
a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az oktatásügyi
államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvénye 4. § és a
közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításaik
értelmében pályázatot hirdet az alábbi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére:

Szilasi Magyar Tannyelvű Óvoda, 946 17 Szilas 83,
2018. december 15-től kezdődő időszakra
Képesítési követelmények és egyéb feltételek:
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

az óvodai nevelő – oktató tevékenységhez szükséges képesítési követelmények a SZK NT
437/2009 Tt. sz. törvénye értelmében, mely megállapítja a képesítési feltételeket, az egyéni
követelményeket, a pedagógiai és más szakértői alkalmazottak egyes kategóriáinak
követelményeit
az első atesztációról szóló tanúsítvány (pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról
szóló 2009. évi 317. Tt. sz. törvény és későbbi módosításai értelmében)
legalább 5 év pedagógiai gyakorlat hasonló intézetben
az állami és a magyar nyelv ismerete
kommunikáció, vezetői és szervezési ismeretek
számítástechnikai ismeretek
oktatásról szóló általános érvényű rendeletek, előírások ismerete
munkajogi előírások ismerete
kiegyensúlyozott hozzáállás a munkatevékenységhez, cselekvőképesség
büntetlen előélet

A pályázaton való részvételhez szükséges benyújtandó okiratok:
o
o
o
o
o
o
o

írásbeli jelentkezés a tisztség betöltésére hirdetett pályázatra
végzettséget igazoló hitelesített okirat
atesztációról szóló tanúsítvány hitelesített másolata
a pályázó részletes szakmai önéletrajza
írásbeli javaslat a tanintézmény fejlesztésének koncepciójára - szlovák nyelven is
büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség - 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági
erkölcsi bizonyítvány
orvosi igazolás (vélemény) a pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges fizikai és
szellemi alkalmiságról

o
o

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a SZK NT 18/2018 Tt. sz.
törvénye értelmében.
a pályázó becsületbeli nyilatkozata a pályázatban feltüntetett adatok teljességéről és
valódiságáról .

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
Postai úton és személyesen lehet benyújtani 2018. november 16-án 13:00 óráig a Szilasi községi
hivatal címére: „ Obec Brestovec, 946 17 Brestovec č. 86“, leragasztott borítékban, jelszó
feltüntetésével: „VK – riaditeľ materskej školy, NEOTVÁRAŤ“
A pályázat kiírójának jogában áll kizárni a pályázatból azokat a jelentkezőket, akik nem teljesítik
a meghirdetett követelményeket.
A pályázókat a meghallgatás helyéről és idejéről az iskolatanács értesíti, legalább a meghallgatást
megelőző 7 napon belül.
Bővebb tájékoztatás:
Szilasi községi hivatal
035/77 800 83
e-mail cím: obec@brestovec.eu
www.brestovec.eu.

Kelt Szilas, 2018. október 8.

Tóth Péter
Szilas község polgármestere

