Obec Lenartovce zastúpený starostom obce Jánom Rákošim
vyhlasuje výberové konanie
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 v znení neskorších predpisov a § 5
zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové
konanie na miesto riaditeľa:

Základnej školy a materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v
Lenartovciach
Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre
príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov.
Ostatné predpoklady:
• I. atestácia ( I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma ),
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Prihlášku do výberového konania doloženú o:
1. Overené kópie dokladov o vzdelaní.
2. Výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ).
3. Návrh koncepcie rozvoja školy.
4. Profesijný životopis.
5. Potvrdenia o pedagogickej a odbornej praxi.
6. Preukázanie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa – potvrdenie.
7. Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového
konania.
zasielajte do 25.01.2021 na adresu: Obecný úrad Lenartovce ,Hlavná 97,98044
Lenartovce, s vyznačením na obálke „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE

Ján Rákoši
Starosta obce

Obec Lenartovce zastúpený starostom obce Jánom Rákošim
vyhlasuje výberové konanie

Községi Hivatal Lénártfalva
a SZK NT rendelete, a T.t. 596/2003 számú, az államigazgatásról szóló törvény 4. §-a és
néhány törvény változása és kiegészítése alapján és a SZK NT rendelete a T.t. 552/2003
számú, a közjóléti munkáról szóló törvény 5. §-a alapján pályázatot ír ki igazgatói állás
betöltésére a helyi alapiskola intézményébe:
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda Lénártfalva
Kvalifikációs feltételek:
- megfelelő föiskolai végzetség az adott iskola számára az SZK IM rendelete, a T.t.
437/2009 számú, a szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján,
a későbbi előírások értelmében.
Egyébb feltételek és elvárások:
- az első fokú kvalifikációs vizsga igazolása
- legkevesebb 5 év pedagógiai gyakorlat
- megfelelő egészségügyi állapot
- erkölcsi fedhetetlenség
- az állam nyelv ismerete
A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK:
-

a képesítést igazol´okmányok hitelesített másolatai
igazolás a pedagógiai gyakorlatról
szakmai életrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
az iskola fejlesztésének rövid koncepciójának a leadása
a jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes adatainak felhasználásához a pályázati
kiértékelés szükségleteire
jeletkezési lap a a pályázati felhívásra

A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal együtt leragasztott borítékban, melyet meg kell
jelölni „Pályázati kiírás MTA és Óvoda Lénártfalva“ – nem felbontandó szöveggel
legkésőbb 2021 január 25-ig lehet beküldeni vagy személyesen leadni az alábbi címre:
Községi Hivatal Lénártfalva, Lénártfalva 97, 980 44 Lénártfalva
A pályázai kiértékelés idejéről és helyéről a meghirdető a bejelentkezett érdeklődőket
legkésőbb 7 nappal előre értesíti.

Rákosi János
polgármester

