
A kaszaperi Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

pályázatot hirdet 

TANÍTÓ 

munkakör betöltésére. 

 

A munkaviszony időtartama: 

határozott idejű, jelenleg GYED-en lévő kolléganő helyettesítésre 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Az intézmény székhelye, Kaszaper, Szt. Gellért tér 2. sz. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

Elsődlegesen napközis feladatok ellátása, tanítási órák tartása alsó tagozaton, az intézmény iskolai székhelyén, az 
irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott egyéb feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. tv. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései ,valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 főiskola, tanító végzettség 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz 

 végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata 

 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a 
közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához (3. személlyel közlés) 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 07. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béres Károlyné igazgató nyújt, elsősorban az 
iskola@kaszaper.hu e-mail címen, vagy augusztus 1-6-ig a 06-30-525-1727 telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, az intézmény címére: Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 5948 Kaszaper, Szt. 
Gellért tér 2. sz. 

 Elektronikus úton Béres Károlyné igazgató részére az iskola@kaszaper.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaszaperoktatas.hu honlapon szerezhet. 

mailto:iskola@kaszaper.hu

