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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PERED KÖZSÉG a T.t. 596/2003-as számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi
önkormányzati szervekről szóló törvény 3§-a és 4§-sa alapján és a T.t. 552/2003-as számú, a közjóléti
munkáról szóló törvény alapján pályázatot hirdet az alábbi oktatásügyi intézmény igazgatói
tisztségének betöltésére:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Tešedíkovo 153 - Pered
a 2020. augusztus 1-től kezdődő időszakra.
Pályázati feltételek:
1.

szakmai képzettség - megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség a pedagógiai és szakvégzettségű
alkalmazottakról szóló 2019. évi 138-as törvény és a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási
és Sportminisztériuma 2020. évi 1. számú rendelete értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és
szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket
minimum 5 év pedagógiai gyakorlat
első atesztáció a 138/2019-es törvény alapján
a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei
a metodikai és szakmai munka során elért jó eredmények
a szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben
oktatási törvények ismerete
szervezői és kommunikációs készség
vezetői képesség és gazdasági alapismeretek
számítástechnikai imeretek (WORD, EXCEL, internet)
erkölcsi feddhetetlenség

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Szükséges iratok:
-

írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
a végzettséget igazoló okirat és az első atesztációs vizsgáról szóló okirat hitelesített fénymásolata
okirat a pedagógiai gyakorlatról
becsületbeli nyilatkozat az erkölcsi feddhetetlenségről
szakmai önéletrajz
az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos elképzelés (max. 3-4 oldal)
a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak a felhasználására a személyi adatok védelméről
szóló 18/2018-as sz. törvény szerint.

A pályázathoz a jelentkezőlapot kérjük 2020. június 26-ig az alábbi címre eljuttatni: Obec Tešedíkovo –
Pered Község, Pered 860, 925 82. A borítékra írják rá: „Výberové konanie MŠ s vjm – Óvoda,
Tešedíkovo 153 - Pered, neotvárať“. Azok, akik a pályázat feltételeinek megfelelnek, írásban lesznek
értesítve a meghallgatás helyéről és időpontjáról 7 nappal a meghallgatás előtt.
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