M E S T O

P OL T Á R

Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, Poltár 987 01
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Výberové konanie č. 4/2017
Primátor mesta
Poltár
v zmysle § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zmien a doplnkov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na miesto:
riaditeľ/ka Základnej školy Školská 3, Poltár
s nástupom od 1. januára 2018
Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona NR
SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre
príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov.
OSTATNÉ PREDPOKLADY:
• dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV :
1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
Mestský úrad Poltár, e-mail: maria.pribilincova@poltar.sk web: www.poltar.sk IČO: 316342, DIČ:
202 125 0968,

2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
3. overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhrady),
4. doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace,
5. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
6. preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa,
7. profesijný životopis,
8. návrh koncepcie rozvoja školy,
9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
MIESTO PREDKLADANIA ŽIADOSTI O ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ (poštou alebo
osobne):
Mestský úrad, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Kontaktná osoba: Ing. Mária Pribilincová, č. t. 047/430 8433
TERMÍN UKONČENIA PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ:
13. november 2017 do 14.00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom
najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
Poltár, dňa 16. októbra 2017

G a v a l e c Pavel
primátor mesta
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