Nagyszarva Község Önkormányzata a 2003/596. számú, az állami oktatásügyi
igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekrıl, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló SZK NT-törvény 4. paragrafusa, valamint a 2003/552. számú közérdekő
munkavégzésrıl szóló törvény alapján pályázatot hirdet a Nagyszarvai Magyar Tannyelvő
Alapiskola igazgatói tisztségének betöltésére. A megbízatási idıszak kezdete: 2012.
május 15.
Pályázati feltételek: megfelelı szakirányú felsıfokú pedagógiai végzettség a SZK OM
1996. évi 41. számú módosított rendelete értelmében; I. kvalifikációs vizsga vagy annak
kiváltása a SZK OM 1996. évi 41. számú módosított rendelete értelmében; legalább 5 év
pedagógiai gyakorlat; szervezıi és irányítói képesség, rugalmasság, kommunikációs
képesség; büntetlen elıélet; a szlovák és a magyar nyelv ismerete szóban és írásban. A
pályázóknak be kell nyújtaniuk az iskolafejlesztésre vonatkozó írásos elképzeléseiket.
A jelentkezılapot a kitöltött személyi kérdıívvel, a szakmai önéletrajzzal (mely az
alábbiakat tartalmazza: sajátos személyiségjegyek, nyelvtudás, speciális képzettség, díjak,
publikációs tevékenység), a képzettséget igazoló hitelesített okirattal, erkölcsi
bizonyítvánnyal (nem régebbi mint 3 hónap) és az iskola fejlesztésére vonatkozó írásos
elképzeléssel együtt 2012. május 9-ig kérjük lezárt borítékban „Výberové konanie – ZŠ”
megjelöléssel az alábbi címre eljuttatni: Obec Rohovce, Obecný úrad, 930 30 Rohovce č.
164.

Obec Rohovce v zmysle § 4 zákona 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 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľa
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Rohovce Nagyszarva s nástupom od 15. mája 2012.
Podmienky účasti výberového konania: odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná
pre daný typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov, absolvovanie I.
kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady poľa paragrafu 9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších
predpisov), najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, morálna bezúhonnosť, manažérske
schopnosti pre riadiacu funkciu, komunikatívnosť a flexibilita, ovládanie slovenského
a maďarského jazyka slovom a písmom. Požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie
rozvoja základnej školy.
Prihlášky spolu s vyplneným osobným dotazníkom, s profesijným životopisom (s
uvedením osobnostných špeciálnych predpokladov, špeciálnych druhov štúdia, publikačnej
činnosti, autorstva učebníc atď.), overeným dokladom o dosiahnutom stupni vzdelania,
s výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace), prehľadom doterajšej praxe spolu
s vlastnou koncepciou rozvoja základnej školy žiadame zaslať do 9-eho mája 2012
v zalepenej obálke s označeným nápisom „Výberové konanie - ZŠ“, na adresu: Obec
Rohovce, Obecný úrad, 930 30 Rohovce č. 164.
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