Obec Malé Dvorníky
v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Malých
Dvorníkoch s nástupom od 1.9.2017

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:





odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný
druh a typ školy zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle v zmysle 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,
absolvovanie 1. Atestácie ( č. 317/2009 Z.z.)
najmenej päť rokov pedagogickej praxe (č. 596/2003 Z.z.)

Ďalšie požiadavky a kritériá:







bezúhonnosť (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009
zdravotná spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.)
ovládanie štátneho jazyka (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z.)
znalosť práce s PC (ovládanie kancelárskeho balíka, práca s e-mailom, internetom a i.)
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Požadované doklady:

- písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 10.07.2017 do 12,00 hod. na adresu:
Obecný úrad, Dunajskostredská 153/1, 929-01 Malé Dvorníky
Obálku označte:
„Výberové konanie – Základnej školy s VJM Malé Dvorníky -Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude
termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Malých Dvorníkoch, dňa 21.6.2017
Ing. Zoltán Marczell, starosta obce

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)

•

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

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: 2017.07.10. 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, 2017.6.21.-én
Ing. Marczell Zoltán – a község polgármestere

Obec Malé Dvorníky
v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie
riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Malých Dvorníkoch s nástupom
od 1.9.2017

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:





odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný
druh a typ školy zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle v zmysle 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,
absolvovanie 1. Atestácie (§ 6 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z.z.)
najmenej päť rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.)

Ďalšie požiadavky a kritériá:







bezúhonnosť (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009
zdravotná spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.)
ovládanie štátneho jazyka (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z.)
znalosť práce s PC (ovládanie kancelárskeho balíka, práca s e-mailom, internetom a i.)
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Požadované doklady:

- písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 10.07.2017 do 12,00 hod. na adresu:
Obecný úrad, Dunajskostredská 153/1, 929-01 Malé Dvorníky
Obálku označte:
„Výberové konanie – Materskej školy s VJM Malé Dvorníky -Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude
termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Malých Dvorníkoch, dňa 21.6.2017
Ing. Zoltán Marczell, starosta obce

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 TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA
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 § 12. bek. )

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 óvoda 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: 2017.07.10. 12.00 óráig.
A borítékra írja rá: „ Výberové konanie – Materskej školy s VJM Malé Dvorníky –
„NEOTVÁRAŤ „ (a jeligét: „Pályázat – Kisudvarnoki MTNY Óvoda – NEM FELNYITANDÓ”.
A pályázat időpontját és helyszínét: 7 nappal előbb bejelentjük azoknak a jelentkezőknek, akik
teljesítik a megkövetelt feltételeket.
Kisudvarnok, 2017.6.21.-én
Ing. Marczell Zoltán – a község polgármestere

