OBEC Vyšná Sitnica, Vyšná Sitnica 59, 094 07 Nižná Sitnica
podľa §3 a 4 zákona 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 č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY

Základná škola vo Vyšnej Sitnici
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:





Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre Základné školy v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a
osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky MŠ SR č. 170/2010 Z.z.
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky a kritéria:








riadiace a organizačné schopnosti
osobné a morálne predpoklady
zdravotná spôsobilosť na prácu
ovládanie slovenského jazyka na vysokej úrovni
znalosť príslušnej legislatívy
ovládanie práce s PC
bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:










písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
úradne overené kópie dokladov o vzdelaní
potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
profesijný životopis
písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v písomnej forme)
výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v
zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov

Termín uzávierky prihlášok je 15.08.2017 o 14:00 hod.
Prihlášky je nutné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Obec Vyšná Sitnica, Obecný úrad, Vyšná Sitnica 59, 094 07 Nižná Sitnica.
Obálku treba označiť: „Výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ – NEOTVÁRAŤ“
Uchádzači, ktorí splnia požadované kritéria, budú pozvaní na výberové konanie pozvánkou
najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.
Termín nástupu do práce: 01.09.2018

