OBEC ŽIHÁREC – ZSIGÁRD KÖZSÉG
ZSIGÁRD 599 , 925 83
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zsigárd Község a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati
szervekről szóló SZNT– törvénye 4§-a alapján és a 2003. évi 552. számú közérdekben végzett munkáról szóló
SZNT – törvénye alapján 2020. 05. 26-val pályázatot hirdet az alábbi oktatásügyi intézmény igazgatói
tisztségének betöltésére:
1.

Zsigárdi Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola 1-4.osztály, Zsigárd 925 83
a 2020. 9. 1-jétől kezdődő időszakra.

Pályázati feltételek:
a pályázónak meg kell felelnie a SZK NT a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi
317-es törvény 7-es és 34-es számú paragfusai valamint a SZK IM 437/2009. évi a pedagógiai
alkalmazottak kvalifikációs és személyi kvalifikációs feltételeiről szóló cikkelyei előírásainak
erkölcsi feddhetetlenség
testi és szellemi alkalmasság
a szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben és a magyar nyelv megfelelő szintű ismerete
minimum 5 év pedagógiai gyakorlat
Személyi és erkölcsi feltételek:
vezetői képesség, gazdasági alapismeretek és az oktatási, munkajogi törvények ismerete
számítástechnikai imeretek (Word, Excel, internet)
a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei
szervezői és kommunikációs készség
Szükséges iratok:
írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
a végzettséget igazoló okirat hitelesített fénymásolata
szakmai önéletrajz
erkölcsi bizonyítvány leirata (három hónapnál nem korábbi)
orvosi igazolás a testi és szellemi alkalmasságról
pegagógiai gyakorlatot igazoló okirat
az iskola irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos elképzelés (1-2 A4-es oldal)
a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak a felhasználására a SZK NT a személyi adatok
védelméről szóló 18/2018-as sz. törvénye 11. paragrafusa szerint.
- 1. atesztációs vizsga elvégzését igazoló okirat hitelesített fénymásolata
A pályázathoz a jelentkezőlapot kérjük 2020. 6. 23., 12:00 óráig az alábbi címre eljuttatni: Obec Žihárec –
Zsigárd Község, Obecný úrad – Községi Hivatal, 599, 925 83 Žihárec.
A borítékra írják rá: „Výberové konanie ZŠ s VJS 1-4.roč., Žihárec - Neotvárať“
Azok, akik a pályázat feltételeinek megfelelnek, írásban lesznek értesítve a meghallgatás helyéről és
időpontjáról 7 nappal a meghallgatás előtt.

Alajos B a r a n y a y
polgármester
Ikt. szám: 108 /2020
Zsigárd, 2020.05.26.

OBEC ŽIHÁREC
č. 599, 925 83 Žihárec
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje dňom 19.05.2020
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta
1. riaditeľa (-ky) Základnej školy s VJS 1-4.roč. , 925 83 Žihárec
s nástupom od 1.9.2020
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §34 zákona č.317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadovanými predpokladmi sú:
- Ukončené vzdelanie v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z.
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
- absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu
Inými požadovanými predpokladmi sú:
Vedúce schopnosti, znalosť a orientácia v školskej , ekonomickej , pracovnoprávnej legislatíve základnej
školy
- osobnostné a morálne predpoklady
- znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
- komunikačné a organizačné schopnosti
Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania
- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
- profesijný životopis,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti
- overený doklad o absolvovaní prvej atestácie ( pozri § 61 ods.7 zákona č.317/2009 Z.z.)
- doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej činnosti,
- koncepčný zámer rozvoja základnej školy (1-2 strany/ A4),
- písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín podania prihlášky: do 23.06.2020, do 12:00 hod.
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v uzatvorenej
obálke s označením : „Výberové konanie – ZŠ s VJS 1-4.roč., Žihárec – Neotvárať“ na adresu: Obec
Žihárec, Obecný úrad, č. 599, 925 83 Žihárec.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového
konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Číslo: 108 /2020
Žihárec, dňa 26.5.2020

Alajos Baranyay
starosta obce

