
Muzsla község, 711 hsz.,  943 52 Muzsla 
az 596/2003 Z.z. számú törvény rendelkezései valamint a 552/2003 Z.z. számú törvény rendelkezései alapján   

 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

a Muzslai Óvoda  igazgatói tisztsége betöltésére 

 
 

A pályázat meghirdetője: Muzsla község 

A pályázás feltételei: 

- az adott oktatási intézmény vezetésére feljogosító végzettség a 317/2009 Z.z. számú törvény 

rendelkezései valamint a SzK Oktatási Minisztériuma 437/2009 Z.z. számú közlönye alapján, 

- az 1. atesztáció megléte a 317/2009 Z.z. számú törvény rendelkezései alapján, 

- legalább öt év pedagógiai szakmai gyakorlat. 

További feltételek: 

- feddhetetlenség a 552/2002 Z.z. számú törvény 3.§, 3.bekezdése alapján, 

- teljes szélességű jogi alkalmasság, 

- egészségügyi alkalmasság a 317/2009 Z.z. számú törvény §10 rendelkezései alapján, 

- az államnyelv ismerete a 317/2009 Z.z.,számú törvény §11 rendelkezései alapján,  

- a magyar nyelv ismerete szóban és írásban, 

- az intézmény vezetéséhez szükséges jogszabályok ismerete, 

- erkölcsi alkalmasság, vezetési képesség, kommunikációs képesség, rugalmasság. 

Megkövetelt okiratok: 

- írásbeli kérvény a pályázatba való besorolásra, 

- strukturált szakmai életrajz, 

- büntetési nyilvántartás kivonata (három hónaposnál nem régebbi), 

- a végzettség és az 1.atesztáció okiratainak hitelesített fénymásolata, 

- a pedagógiai szakmai gyakorlatot igazoló okirat, 

- az intézmény vezetésének és fejlesztésének írásban kidolgozott koncepciója, 

- a pozícióhoz vonatkozó egészségügyi alkalmasság a 317/2009 Z.z.,számú törvény §10 alapján, 

- beleegyezés a személyi adatok feldolgozásához a 122/2013 Z.z. számú törvény rendelkezései alapján  

A tisztség betöltésének feltételezett kezdete: 

2021. március 1. (esetleg későbbi időpont, amennyiben a járvánnyal kapcsolatos központi 

intézkedések a pályázat lebonyolítását késleltetnék).   

A pályázatba való bejelentkezés a mellékelt okiratokkal együtt legkésőbb 2021.02.15-én, 12.00 óráig 

nyújtható be írásban, leragasztott borítékban „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ 

Materskej školy – Muzslai Óvoda a következő címre: Községi Hivatal, 943 52 Mužla, 711 hsz. 

A pályázat meghirdetője nem sorolja a pályázók közé azokat, akik nem teljesítik a feljebb leírt 

feltételeket vagy nem nyújtják be a megkövetel okiratokat. A határidőn túl leadott bejelentkezésket 

sem veszi figyelembe. 

 

Muzsla, 2021. 01. 13.   

           Farkas Iván, s.k. 

       Muzsla polgármestere   


