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A Lendvai Óvoda – Vrtec Lendava
(Župančič utca 5., 9220 Lendva) Intézmény Tanácsa
pályázatot hirdet
IGAZGATÓI
munkakör betöltésére.
A jelöltnek az igazgatói tisztségre való kinevezéshez eleget kell tennie a törvényes
feltételeknek, mégpedig A Szlovén Köztársaságban folyó nevelés és oktatás szervezéséről és
finanszírozásáról szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Lapja 2007. évi 16. sz. – hivatalosan
tisztázott szöveg, 2008. évi 36. sz., 2009. évi 58. sz., 2009. évi 64. sz. – helyesbített változat,
2009. évi 65. sz. - helyesbített változat, 2011. évi 20. sz., 2012. évi 40. sz. – ZUJF, 2012. évi
57. sz. – ZPCP-2D, 2015. évi 47. sz., 2016. évi 46. sz., 2016. évi 49. sz. - helyesbített változat
és 2017. évi 25. sz. - ZVaj; a folytatásban: ZOFVI) és Az olasz és a magyar nemzeti közösség
nevelésre és oktatásra vonatkozó külön jogairól szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Lapja 2001.
évi 35. sz. és 2007. évi 102. sz. – ZOsn-F) összhangban.
Előnyt jelent, ha a jelölt rendelkezik pedagógiai, vezetői, szervezői és az intézmény
eredményes irányításához szükséges egyéb képességekkel.
A munkakezdés tervezett időpontja 2018. május 1.
Az igazgató a munkáját teljes munkaidőben végzi.
A kiválasztott pályázó kinevezése 5 évre szól. A mandátumra munkaszerződést kötnek vele
az igazgatói munkakör betöltésére.
Az írásos pályázatokat a bizonylatokkal, melyek igazolják, hogy a pályázó eleget tesz a
pályázati feltételeknek (végzettség és cím igazolása, magyar nyelvtudás igazolása, elvégzett
szakvizsga, elvégzett igazgatói vizsga (amennyiben még nem rendelkezik vele, a mandátum
kezdetétől számított egy éven belül meg kell szereznie), (legalább 5 év) szakmai tapasztalat a
nevelés és oktatás terén, büntetlenség igazolása és bírósági igazolás arról, hogy nem folyik
ellene eljárás) küldjék ajánlott postai küldeményként a pályázat megjelenését követő 8
munkanapon belül az alábbi címre:
LENDVAI ÓVODA - VRTEC LENDAVA INTÉZMÉNY TANÁCSA
Župančič utca 5.
9220 Lendava – Lendva
»Pályázat igazgatói munkakör betöltésére« megjelöléssel.
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A jelöltnek a pályázathoz csatolnia kell az intézmény vezetésére vonatkozó programját az
adott mandátumra és az életrajzát.
A jelöltek a kinevezésről a törvényes határidőn belül írásos értesítést kapnak.
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