Cirkevná spojená škola, Školská 650 Vranov nad Topľou
IČO : 17151627, DIČ : 2020635815, č.ú. 2270546651/0200
Tel./fax : 057/4464281, mail : czsvranov@gmail.com
www.css-vranov.sk
Okresný úrad
odbor školstva
Tarasa Ševčenka 11
080 01 Prešov
Vranov nad Topľou
14.október 2019
č.j. VK/1/138/2019
Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle §-u 84 Zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vám podávame
informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a zároveň žiadame
o zverejnenie tejto informácie na vašom webovom sídle.
V zmysle od.2 § 84 zákona vám poskytujeme tieto informácie :
a) Názov a adresa zamestnávateľa

:

Cirkevná spojená škola, Školská 650
093 02 Vranov nad Topľou

b) kategória a podkategória

:

učiteľ
učiteľ druhého stupňa základnej školy a
učiteľ strednej školy
aprobácia ruský jazyk a občianska výchova

c) kvalifikačné predpoklady

:

V zmysle §-u 9 - § 14 Zákona NR SR č. 138/2019

d) zoznam vyžadovaných dokladov :

e) iné požiadavky v súvislosti
s obsadzovaným pracovným miestom

Prihláška do výberového konania
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Profesijný životopis
Krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list
Odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska
uchádzača pre prácu v cirkevnej škole
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača
Prihlášky do výberového konania podávať do
30.októbra 2019 - zasielať poštou na adresu
Cirkevná spojená škola
Školská 650
093 02 Vranov nad Topľou
alebo osobne na uvedenej adrese
Informácie aj prostredníctvom č.t.090450915
alebo mail czsvranov@gmail.com

S pozdravom
PaedDr.Marián Babej
riaditeľ školy
Na vedomie : zriaďovateľ
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Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle §-u 84 Zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vám podávame
informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a zároveň žiadame
o zverejnenie tejto informácie na vašom webovom sídle.
V zmysle od.2 § 84 zákona vám poskytujeme tieto informácie :
a) Názov a adresa zamestnávateľa

:

Cirkevná spojená škola, Školská 650
093 02 Vranov nad Topľou

b) kategória a podkategória

:

vychovávateľ

c) kvalifikačné predpoklady

:

V zmysle §-u 9 - § 14 Zákona NR SR č. 138/2019

d) zoznam vyžadovaných dokladov :

e) iné požiadavky v súvislosti
s obsadzovaným pracovným miestom

Prihláška do výberového konania
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Profesijný životopis
Krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list
Odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska
uchádzača pre prácu v cirkevnej škole
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača
Prihlášky do výberového konania podávať do
30.októbra 2019 - zasielať poštou na adresu
Cirkevná spojená škola
Školská 650
093 02 Vranov nad Topľou
alebo osobne na uvedenej adrese
Informácie aj prostredníctvom č.t.090450915
alebo mail czsvranov@gmail.com

S pozdravom
PaedDr.Marián Babej
riaditeľ školy
Na vedomie : zriaďovateľ školy

