
Intézmény megnevezése: Lenti Arany János Általanos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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oM azonosítója:037496
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A betiiltend á.JIráLs megn9ygIese: Zorugor atanát, ko rrep etitor

Jogviszony típusa: határo zat\an idej u ko zalkalmazqtli j o gY

P álily átzati fe lt ét el e k : F iskola, Zongo rutanár szakk épzettség.

Btintetlen eloélet, cselekv képesség.

Fogla1kozástol valo eltiltás lratálya

A pály ázat részeként benyrijtand
iratok, igazolások:

áciÓs lévél. Iskolai 
l

végzettséget igazolÓ okiratok másolata. 
l

90 napnál nem régebbi hat sági erkolcsi 
l

bizonyítvánY, mgly tarta\mazZl, hogy apáIyázo 
l

nem ál1 olyan foglalkozástol eltiltás hatáLya alatt, 
l

amely akozalkalmazottijogvisZony létesítését 
l

nem teszi lehetové; vagy az igénylés igazolása. 
l

Nyilatkozat arr 1, hogy a páIyázati anyagban

fo glalt személye s adatainak páIy ázati eljar ás sal

osszeflrgg keze\éséhez hozzá$árul.

Nyilatkozat arrol, hogy a pá|yázo hozzájárul a

te lj e s p ál y ázati anyagának s ok s zoro s ít ásához,

továbbítáSához (3. személlyel tortén

kozlés éhez)

Bérezés:

A *""k"k . b.t 
'tésének 

kezd
id pontia:

Az illetmény megáIIapitására és a juttatásokra a

,,Kozalkalm azottak jogállásárol szol '' I99z. évi

XXKII. torvény, valam int a(z)pedag gusok

elomeneteli rends zerérol és a kozalkalm azattak
jogállásárol sz l 1992. évi XXXIII. torvény

koznevelé si intézményekben torténo

I végrehajtásárÓl szÓl 326120l3. (Vm. 30.)

l Ko'-. rendelet rendelkezéser az iránYad $.

A munkakor legkorább an 2017 . augusztus 2l
napj át L toltheto be.

A pály ánat benyrijtásának határide_je' 2017 . jtinius 8.

^ 
pályár"ti kiírással kapcsolatos további

informáci , elérhet ség: _
Boa Lászlo
921553-039
Szolg áIati lakás megoldhato.

A pály ázatok benyriitásának m dja: Posta i t to", u paryUutnak a Zalaegerszegi

Tankertileti Kozpont Lenti Arany János

Áttdanos Iskola és Alapfokir Muvészeti Iskola

címére torténo megktildésével (8960 Lenti,
Gyongyvirág utca 2.). KérJtik a borítékon

felttintetni a páIyázati adatb ázisban szereplo

1 azonosít számot: l40l20l7 ., valamint a

I munkakor megn evezését'. Zongoratanár.

A kitoltott urlapot a kovetkezo email címre kérjtik visszaktildeni:
info@mzmsz.hu
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S^'"éb"** Lenti Arany János attdrmos Iskola

és Alapfokir Muvészeti Iskola, Za|a megye,

8960 Lenti, Gyongyvirá g utc

A pály ázat elbírálásának határideje: 2017 . jirnius 20.

Nyilatkozat

Alulírott, Boa Lászl a sz vegben szereplo adatok pontosságáért, éskozzétételéért teljes egészében

felel sséget vállalok'

(Amennyiben az állásbirdetés megjetent a kozigallas.hu oldalon is, a link kozzétételének beszrirása).

Lenti, 2017 .mEtrs 22. 4L
a|áirás

A kit ltott urlapot a kovetke zo email címre kérjtik visszaktildeni:
info@mzmsz.hu


