
SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KIVONAT
Szerencs Város Képviselő-testületének 2005. január 28-án tartott

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

3/2005.(I.28.) 
HATÁROZAT 

Tárgy: A Bolyai János Tehetségfejlesztő, Informatikai és Általános Iskola 
             igazgatói álláshelyének pályázati kiírása 

Szerencs  Város  Képviselő-testülete  az  előterjesztést  megtárgyalta  és  döntött
arról, hogy a Bolyai János Tehetségfejlesztő, Informatikai és Általános Iskola
igazgatói álláshelyére pályázatot ír ki a határozat mellékletében leírtak szerint. 

Melléklet

Pályázati felhívás 

a Bolyai János Tehetségfejlesztő, Informatikai és Általános Iskola igazgatói

álláshelyének betöltésére

Szerencs  Város  Képviselő-testülete  (3900  Szerencs  Rákóczi  út  89.  Tel.:  47/565-200)

pályázatot  hirdet  a Bolyai  János Tehetségfejlesztő,  Informatikai  és Általános Iskola (3900

Szerencs  Rákóczi  út  100.)  igazgatói  álláshelyének  betöltésére.  (Az  intézmény  feladata  a

szerencsi Gyárkerti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde gazdasági ügyeinek intézése is.)

Pályázati feltételek:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései és a 18. § -a szerinti

végzettség és szakképzettség; felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő

legalább  tíz  év (elsősorban általános iskolában)  pedagógus munkakörben eltöltött  szakmai

gyakorlat.

Azonos feltételek fennállása esetén előnyt jelenthet a felsorolás sorrendjében:

 az intézmény típusának megfelelő vezetői gyakorlat

 informatikai, ill. számítástechnikai szakképzettség

 államilag elismert német vagy angol nyelvismeret

 helyben lakás

Állás elfoglalásának ideje: 2005. július 1.



A megbízás 2010. június 30-ig (öt évre) szól.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított

30 nap.

Pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő 60. nap, illetve

az ezt követő első testületi ülés.

Illetmény és pótlék: a Kjt szerint.

A pályázatot három példányban kell benyújtani, figyelembe véve Szerencs város 2000-2006-

ig  terjedő  időtartamra  vonatkozó  Fejlesztési  tervét,  az  intézmény  elfogadott  Pedagógiai,

illetve nevelési programját és az Önkormányzat minőségirányítási programját.

A pályázathoz mellékelni kell:

 önéletrajz, részletes szakmai önéletrajz

 oklevélmásolat

 állami  nyelvvizsgát  (német  vagy  angol)  igazoló

bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat

 erkölcsi bizonyítvány

 nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testület a

személyét  érintő  ügy  tárgyalásakor  zárt  vagy  nyílt

ülést tartson.

Pályázat címzése: Szerencs Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és 

Városmarketing Osztály 3900 Szerencs Rákóczi út 89.

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bíró László – címzetes főjegyző 

Hajdú Józsefné – osztályvezető 

K.m.f.

(Bodnár Béla sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.) 
                           aljegyző             polgármester 

(Nyitrai Tibor sk.)  (Vaszily Miklós sk.)
                              alpolgármester              jegyzőkönyv-hitelesítő 

A kivonat hiteles: 


