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PALYAZATI TELHiVAS
Negyed kozs6g a2003.

6vi 596. szilmlf', az 6l1ami

oktat6stigyi igazgatisr6l 6s az oktatdstigyi

onkormrinyzati szervekr6l sz6l6 SZNT- torvdnye 4 $-a alapj6n 6s a 2003. evi 552. szitmfi koz6rdekben vdgzett
munk6r6l sz6l6 SZNT- torv6nye alapjin piiydzatot hirdet az al5bbi oktat6stigyi intdzm6nyek igazgatoi
tiszts6g6nek betdlt6s6re:

1.
2.

Zilkladnil Skola, Neded 964
Zikladn|Skola Agostona Pongricza s lyuiovacim jarykom mad'arskj'm, Neded 964
Pongrfcz Agoston Alapiskola, Negyed
a 2020.7

-

.l -j6t6l kezdod6 idoszakra.

Apillylzonakmeg kell felelnie aSZKNT apedag6giai 6s szakvdgzetts6gri alkalmazottakr6l szolo2019. dvi 138as tcirv6ny 9-es 6s l0-es sz6mti paragrafus6ban leirt kovetelm6nyeknek.

Piilyinati felt6telek:

-

-

M6sodfokir egyetemi v6gzetts6g - megfelelo szakir6nyri pedag6giai v6gzetts6g a SzlovSk Kozt6rsas6g
Oktatrisiigyi miniszt6rium a 2020. 6vi l sziimir rendelete 6rtelm6ben
Erk6lcsifeddhetetlens6g
Testi 6s szellemi alkalmass6g
A szlovrik nyelv hasznilata a hivatalos iigyintdz6sben
Els6 kvalifik6ci6s vizsga vagy annak megfeleldje
Minimum 5 6v pedag6giai gyakorlat

Szem6lyi 6s erkiilcsi felt6telek:

-

Gazdasigi alapismeretek 6s az oktathsi, munkajogi torv6nyek ismerete
Szhmitlstechnikai ismeretek /Word, Excel, internet/
A funkci6 betdltds6nek szem6lyis6gi 6s erkolcsi felt6telei
Sziiks6ges iratok:
- ir5sbeli jelentkez6s a meghirdetett piiyinatra
- A vegzelts6get igazolo okirat hitelesitett f6nym6solata
- Szakmai on6letrajz
Erkolcsi bizonyitvitny leirata lhhrom h6napn6l nem kor6bbi/
- Orvosi igazolils a testi ds szellemi alkalmass6gr6l
- Els6 kvalifik6ci6s vizsga vagy annak megfelel6je megl6t6t igazol6 okirat
- Pedag6giai gyakorlatotigazolookirat
- Az iskola irdnyithsitr4 fejleszt6s6re vonatkoz6 ir6sos elkdpzelds l1-2 A4-es oldaV
- Aphlyhzaton rdsztvev6 beleegyez6se szemdlyi adatainak a felhasznillilsbra aSZK
v6delmdr6l sz6l6 2018. 6vi l8-as sz. torv6nye szerint.

NT

a szem6lyi adatok

A piiyhzathoz a jelentkezolapot k6rjiik 2020. jrinius 01., 12.00 ordig az al6bbi cfmre eljuttatni: Obec NededObecnf rirad, Hlavni E. 844, 925 85 Neded. A borit6kon k6rjiik feltiintetni: ,,Vyberov6 konanie Zikladnil Skola, Neded 964 - Neotvdrat',, resp. ,,Vj'berov6 konanie - Zi,Jrrladnh Skola Agostona
Pongrhcza s lyuiovacfm jazykom mad'arsk;fm, Neded 964 - Pongrfucz Agoston Alapiskola, Negyed Neotvirat"'. Azok, akik a pdlyhzat felt6teleinek megfelelnek, ir6sban lesznek drtesitve ameghallgat6s
hely6r6l 6s id6pontj6r6l 7 nappal a meghallgat6s elott.
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