
1. számú melléklet 

Ügyintéző neve: Zsoldos Bertalanné 
Ügyintéző telefonszáma: 547-060/615 

   

Közzétételi adatlap adatai 

 

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai (TANKERÜLET TÖLTI KI) 
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 

2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 

3. A közzétételi adatlap – munkáltató által képzett – iktatószáma  

4. A munkáltató megnevezése  

5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre 

6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 

7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 
8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, e-

mail címe, telefonszáma 
(A 7–8. pont kitöltése nem kötelező) 

 
 
II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 
1. A munkakör megnevezése: pedagógus  (tanító) 
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése 

3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető) 

4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül: 

 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola CA 0801 

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Szeged és Térsége Eötvös József 
Gimnázium, Általános Iskola, Kossuth Lajos Általános Iskolája CA 0802 

 A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: 2022.09.01. 
7. A jogviszony időtartama: határozott, de 2022.12.26-tól határozatlanná válik 

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidő): heti  40 óra 
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama 

10. A munkavégzés helye: a munkavégzés helyét a munkaköri leírás tartalmazza 

11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: 

pedagógus (tanító) feladatok ellátása 
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó 

egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: KLIK-PSZ kollektív szerződése 
13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, 

tapasztalat: 

elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 

- pedagógus ( tanító) a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet  6. sz. melléklete alapján 
előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: 

   -  angol nyelv műveltségi terület 
14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga 

típusa 
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret  

MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szint 
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa: - 
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje: - 



18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat:- 
19. Egyéb feltétel/ek a munkakör betöltéséhez: 
      büntetlen előélet 
20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:  
   - szakmai tudás kiváló szintje 
(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha 

a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14–20. pont, illetve az előnyt jelentő kategóriák kitöltése 
nem kötelező.) 
 

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2022.05.10. 
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:  

- szakmai önéletrajz,  
- motivációs levél,  
- végzettséget igazoló okiratok másolata,  
- a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,  
- a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik 
személlyel való közléshez,  
- erkölcsi bizonyítvány 
- előző jogviszony igazolás(ok) másolati példánya 

 
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.15. 
4. A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton 
5. A pályázat benyújtásának feltételei  

- büntetlen előélet,  
- 2. pontban felsorolt iratok csatolása 

6. A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06. 20. 
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

érvényes pályázatok áttanulmányozása utáni döntés alapján a pályázók értesítése (e-mail) 
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ honlapján 

való közzétételen kívül): - hely: intézményi honlap, 
                                                         - ideje: 2022. 04.29. 
9. A pályázat elektronikus úton történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt 

munkatárs  

- neve: dr. Gera Tibor főigazgató,  

- e-mail:gera@sztejki.hu. 

10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy  

   - neve:  dr. Gera Tibor főigazgató 

-  tel.: 06/62/547/062 

(A 9–10. pont kitöltése nem kötelező.) 
Kelt.: Szeged, 2022. április 26. 

 dr. Gera Tibor 
 főigazgató 

 /aláírás/ 
 


