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Iktatószám: MP-4/2022
A
Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Szakképző Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf Szolnoki Tagintézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
óraadó matematika szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: óraadó, heti 5 óra
A megbízás időtartama: 2022. augusztus 15. – 2023. augusztus 14.
A munkavégzés helye: 5000, Szolnok, Mátyás király út 20.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:
Matematika tantárgy tanítása tantárgyfelosztás szerint
Illetmények, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetem, matematika szakos tanári végzettség,
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint
annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
•
a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez,
• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt az alábbi telefonszámon:
+36/70/417-1737
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázat kiírójának címére: Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf
Szolnoki Tagintézmény 5000 Szolnok Mátyás király út 20.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírásban szereplő iktatószámot, valamint a munkakör
megnevezését!
És
•

Elektronikus úton az magiszterszolnok@gmail.com email címére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 12.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról az intézmény vezetője dönt.
A pályázati kiírás közzétételének a helye:
• Az intézmény honlapja
• Helyben szokásos módon
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

