
             
 

                      

                              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. 


