
Felhívás népzene (citera, népi furulya) tanári álláshely betöltésére 
 

Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

népzene (citera, népi furulya) tanárt keres köznevelési intézménybe. 

 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős foglalkoztatás.  

 

A foglalkoztatás időtartama: 

2021. szeptember 1-től határozott idejű munkaviszony (várhatóan a tanév végéig, 2022. június 15-ig, 

amely meghosszabbítható). 

 

A munkavégzés helye: 
- Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda (alapfokú művészetoktatási telephely); 

3812 Homrogd, Kossuth út 150. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 alapfokú művészeti órák (citera és népi furulya tanszak) és oktatással kapcsolatos feladatok 

ellátása, 

 nyitottság az élménypedagógiai módszerek alkalmazására, innovatív eszközök használatára, 

 jártasság a digitális kompetenciák területén, 

 versenyekre való felkészítés, 

 iskolai közösségek programjaiba való tevékeny bekapcsolódás. 

 
Jelentkezési feltételek: 

 Büntetlen előélet, 

 Főiskola, népzene (citera, népi furulya) szak. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az egyházi fenntartású köznevelési intézményben a juttatások megállapítására a Munka törvény-

könyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. ren-

delet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

A jelentkezéshez a csatolandó dokumentumok: 

 szakmai önéletrajz,   

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (felvétel esetén nyújtandó be), 

 iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okmányok másolata, 

 motivációs levél, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

 

A jelentkezés további feltétele: lelkipásztori ajánlás (zárt borítékban, Kovács Lajos lelki vezető ré-

szére benyújtva). 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 26. (péntek) 

Szakmai információ az intézményvezetőtől kérhető a 30/586-6795 telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 személyesen az általános iskola titkárságán, 

 elektronikus úton az iskola@sztmi.hu e-mail címen keresztül. 

 

A pályázók személyes meghallgatásának ideje (amennyiben a járványhelyzet lehetővé te-

szi): 2021. április 9. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 12. 

 

Az állás betölthető: 2021. szeptember 01.   


