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Altaldnos rendelkez6sek

edag6gus

- tov6bbkdpzesrol, a pedag6gus _
rdsztvevok juttat6sir6l ds kedveimenveirOt
ldsrol
A tovdbbk6pz6si program szem6lyi hatdlya kiterjed
o a T6c6skerti ovoda pedag6gus munkakorben foglarkoztatottakra,
o a fels6fokl r;koJai vdgzettsdggel rendelkezo,I nevelo
oktat6
se

-

git6 munkakorb en fo gl alko ztatottr a.

munk6t kcizvetlenul

A program idftartama
2018. szeptember 0I._2023. augusztus 31.

A program r6szei

o
o
o
.

szakvizsgdra vonatkozo alprogram
toviibbkdpzdsialprogram
finanszirozilsialprogram
helyettesitdsi alprogram

Altakinos elvek
A tov6bbkdpzdsi program egysdgben kezelend6:
r A minden 6v m6rcius 15-ig erkdszitett beisk olftzftsitervver.

r {

pedag6gusok vdgzettsdgdnek, kdpzettsdgdnek
nyilv6n tartftstwar.

A pedagr5gus-tovrlbbk6pz6s

A

c6lj a

pedag6gus-tov6bbkdpzds azoknak

az ismereteknek ds

kdszsdgeknek a megujitits6ra,
:iiksdg van a nevelo - oktat6 munka kereteben a

a szakvizsga kcivetelmdnyeire is.

A tov:ibbk6pz6si kiiterezetts69 keretkez6se, teljesft6se

A pedag6gus a pedag6gus munkakdr betoltdsdie jogosit6 oklevdl
megszerzdsdt kcjvet6 7. dv
szeptember elso munkanapjatol addig a7 euig,
u-"tlu.n az 55. ev6t betolti, augusztus h6nap

utols6 munkanapj6ig

-

hdt dvenkdnt legal6bb egy att<atommal - vesz rcszttovftbbkdpzdsben.

A hdtdvenkdnti tovdbbkdpzds - egy vagy tcibb tov6bbk6pz6s
keret6ben - legalibb szizhusz
tan6rai foglalkozitson val6 rdszvdtellel ds az ellirt
tanulmrinyi kcjvetelmdny-k teljesit6sdvel
val6sul meg.

A hdtdvenkdnti

toviibbkdpzds egydb, torvdnyben meghathrozott
m6don is teljesitheto (pl.
pedag6gus szakvizsgflal, szakirfnyti tov6bbkdpzdsben
i6sodik oklevdl megszerzesevel, stb.).
Szakmai megrijit6 k6pz6snek mindsiilnek

ooktat6si intezet altal
60 6rris felk6szit6s, vag
biztositj6k a korm. r.

r

&

nlurk6ltat6 itltal ateljesitmdnydrt6kel6s alapjdnelfogadott
egydb tov6bbk6pzds.

Nem szakmai megrijftri k6pz6snek min6siilnek
' az egy, vagy tdbb tovdbbkdpzds keretdben megval6sul6
tov6bbkdpzdsek.

legakibb 120

6riis

P6nzii gyi rendelkez6s ek
A pedag6gus toviibbkepz'esirendszer frnansziroziis6nak
lehets6ges forr6sai:

o
o
o
.

a pedag6gus cinereje

kozpontikoltsdgvetds
6llami kriznevelesi kcizfeladat-ell6t6s keret6ben tdritdsmentes
fenntart6, illetve munk6ltat6 sai6t forr6sa

A pedagrigus ktiteless6ge, hogy:
o a jogszabiiyban meghatfurozottak szerint h6tdvenkdnt egy alkalommal
r6szt vegyen
a tovdbbkdpzdsben,

o

ir6sban kdrje f'elvdtelet az 6voda tovthbkepz6si programj6ba,
beisko l;zasitervdbe.

A pedag6gus joga, hogy:
o akkor is kdrheti felv6teldt a beiskol6ziisi tervbe, ha nem 6ll fenn
a tov6bbkdpz6si
kcitelezetts6ge,

Kdtelezf r6szv6tel id6szaka

'
o
o

az egyes pedag6gusra vonatkoz6 hdt6ves tovihbkepzdsi
szakasz azthatfuozzameg,
hogy az adott szemdlynek mely id6szakon behil kell teljesftenie
a tov6bbk6pzdsen
val6 rdszvdteli kotelezettsdget,
a tov6bbkdpzes iitemezdsdr6l a munk altat5 irdsban drtesiti a pedag6gust,
vagy
iriisban kdri a pedag6gus,
a hdt6ves kotelezettsdg idotartury? u pedag6gus diplomrij6nak
megszerzesetk6veto
7' ev szeptember 01.-dn kezdodik ds addig-ut
amelybJn ar 55. 6letdv6t
"uigtart,
betrilti.

A tov:ibbk6pz6sek iitemez6s6t az 6ves beiskokiz:isi terv tartarmazza.
A beiskol6z6siterv elkdszit6sdndl el6nyben kell reszesiteni azt:

o
o
.

akinek a h6tdvenk6nti tov6bbk6pzds teljesitds6hez kevesebb
ideje vanhffira,
akiknek a hdtdvente val6 tov6bbkdpzdsen valo rcszvetelt
a munk altatoelrendelte,
akik a szakvizsgttba beszftmfthat6 iovilbbkepzdsre jelentk
eztek.

A csoportosit6s fontossiigi sonendet jelent.
Triljelentkez6s esetdn a programb avaro felvdtelndl hgyelembe
vessziik:
' az 6voda pedag6giai programjdnak pedag6gusokkal szemben tftmasztottigdnyeit,
' az el6z6 tovabbk6pzds d6tum6t (az 6lvez elsobbs6get, aki rdgebben vett r6szt
tovabbkdpzdsen, illetve szakvizsg itbabeszftmithat6
k6pz6sben akai resztvenni)

l.Szakvizsg6ra vonatkoz6 alprogram
1.1. Alapfogalom:

'

szakvrzsga alatt
drteni.

a szakvizsgira felkeszfto felsooktat6si

szaki

ftnyu tovttbbkepzest kell

Szakvizsg:i ra t6rt6n6 felk6sziil6s

o

:

az alapkdpzdsben m
kiegdszit6sdhez, a pedag6gus mun
hozzdifrrul

megujit6s6hoz,
s6hoz sziiksdges

vizsgaelnciki,
da 96 gi

.

az alapkdszsdgben szerzelt ismeretekhez

ai

a

mentori tevlkenysdghez,
k el Lit 6 s ahoz rriik, d n

szaks zol gitl ato

a

",

s

munkavdgzdssel eltcjltcjtt idot figyelernbe

szdmlt be

o
o
o
o
o

a kozalkalmazotti jogviszony

sziinetelds6nek i dotartama.
A -jelentkezds tortdnhet egy6ni viiasztfs, illetve
munk6ltat6i ,,elrendel6s,

A

, alapjfn

-ielentkezok sorrendjdt az 6vodavezetds az intezmenyi drdeket figyelembe
vdve kcizcjsen
alakitja ki 6s trirja a Kozalkahn azottiTanfrcs (KT),
illetve a testi.ilet el6.
Minden esetben csak friisban beadott jelentkezest
veszrink figyelembe.

2018120191 fo 6vodapedag6gus szakvizsga(Budaind
cseldnyi Judit)
201912020 - 1fo 6vodapedag6gus szakviisga(Kov6cs
Melinda)

1.2. Finanszirozits

Kiizp onti kiilts 6gvet6si forr6s felhaszn6l:isa

o {
.

szakvizsgara es

fedez6sdre.

a

szakvizsg6val egyendrtdkri kdpzds rdszv6teli dija
ds kolts6ge
ezettsdgriket, az otven dv felettiek, a
vdteli dija ds koltsdgei fedezdsdre.
retdben tdritdsmentes

A helyettesft6si feladatok megoldrisa ut{n fennmaradri
iisszeg feloszt6sa:
o { hdtdves tovribbkdpzds hatalya al6, eso, helyetLsftdst
igenylo pedag6gusok
tovirbbkepzdsikolts6geihezvaldhozzf

o d h6t6ves to
tovribbk.pzdsi
o I hdt6ves tov

ltrults.

al6 eso, helyettesitdst nem igdnyro pedag6gusok
zztfiftrul\s (atandij 50 maximr--g0 %_a) - "
-

6
1:- eso, heryettesitdst nem igdnylo pedag6gusok
tovabbkepz6si kdltsdgeihez vaTo hozzifarull,s
ia tanai; 50 - maxim i^ so y,-u).

Lehets6ges tdmogatrisok:
o atfrmogatas mdrtdkdt meghat6rozza az 6veskciltsdgvet6sben rendelkezdsre
o atandij maximum B0%o -akdzponti kciltsdevetdsbol
o utazflsi kciltsdg,
. egy6b rdszvdteli kciltsdg,

6116 dsszeg

Kiv6teles esetekben, nagyobb mdrtdkben is hozzft
lehet jrirulni a kcizponti kolts6gvetdsbol
tovihbkepzdshez.
A kiv6telek esetei:
L Az alabbi feltdtelek egyiittdll6sa estdn:

a

t a

munk6ltat6 altal meghatirozott munkakorhcjz kapcsol6d6
tovabbkdpzds la
glalkoztatiisi probldma me gor d6s ifi szorgftro tov ihbkep
zesr,
hahelyettesitdsrenincssziiksdg,
ha a tovribbkdpzdsen rdsztvevo munkarendjdt nem
kell iitszerv ezni ardszvdtel miatt,
ha tanulmiinyi szerzldest kcjtcittek.
fo

.
o
o

2. Ha p iiy iuaton nyertdk a p enzigy i fedezetet.

. El6nyt 6lveznek azok

a

megval6sitdsdt segitik.

szakvizsg6k, amelyek pedag6giai programunk

o Azok a
o
o
o

pedag6gusok, akik teljesitm6nydrtdkeldse alapjan
a munk6ltat6
szi.iksdgesnek tartja, hogy az 6rintett pedag6gus
szakmai megrijit6 kdpzdsben
vegyen rdszt.
d szakvrzsgitra var6 felkdszites koltsdgtdritdses.
{ szakvizsgit:26 koteles az. intdzmdnnyel egyeztetni, hogy hol, milyen feltdtelek
mellett kiv arya megszerezni a szakvi zsstlt.
Az 6voda a lehetd leggazdasil,gosabb Legoldris esetdn villlalja fel
a fenti kciltsdg
tdrileset.

1.3. Helyettesft6s

o
o

Elsodleges cdl: a rendelkezdsre 6116 kin6latb6l olyan
felkdszrildsi lehetoseg kiv6lasztiisa,
amelyek nem tanit6si idoben tortdnnek.
Belso helyettesitds soriin a beoszt6sn6l figyelembe vessziik
a trilmunka korlifiozksira
vonatkoz6 rendelkezdseket.

2. T ov Sbbk6pz6sre vonatk oz6 alprosram
2.1. Alapfogalmak:

A

tov6bbkepzes azoknak az ismereteknek ds kdszsdgeknek

fej lesztdsdre szol gdl, amelyekre sziiksd g van

o

a

megujitksfua, bovitdsdre,

:

a nevelo ds oktat6 munka keretdben a gyermekekkel val6 kozvetlen
foglalkozris

megtarthsdhoz,
a kcizoktatilsj intezmdny tevdkenysdgdnek
megszerve zesehez,

o
' a

mdr6si, drtdkeldsi feladatok,

a kozoitatilsi intezmenyirdnyitdsi, vezetdsi
ainak ellatls 6ho z.
A tov6bbk6pz6s felkdszithet a szakvizsga kdvetelmdnyeire
is.
A tovdbbk6pz6s fajtfi
o h6tdvenkdntitovribbkdpzds
o egyeb- nem a hdtdvenk6nti tov6bbkdpzds kcirdb e tartoz6-tov6bbkdpzds
fe I ad at

A h6t6venk6nti tovribbk6pzds jellemzdi
A pedag6gus a pedag6gus-munkakor betoltdsdre jogosit6 oklevdl
megszerzdsdt koveto hetedik
dv szeptember h6nap.elso
addig
iz
6vig,
amelyben az 55. dletdvdt betolti,
_munkanapjitol
augusztus h6nap utol s6 munkanapj tig v esz r eszt
i tov abb{epzd sben.
A h6t6venk6nti tovribbk6pz6s teljesft6s6nek lehet6s6geit a
rendelet 5.$-a tarta lmazza
Hdtdvenkdnti tov6bbkepzes egt vagy tcibb tovdbikepzes
keretdbe n - legalitbb szdzhrtsz
tandrai foglalkozdson valti rtlszvdtellel az eloit tanuim6nyi
kcjvetelm6nyek teljesitdsdvel

val6sul meg.
E rendelkezdsek alkalmazasttban atan6rai foglalkozasok
idotartama negyvencit perc.

A h6t6venk6nti tovr{bbk6pz6s teljesithet6

o

a pedag6gus-szakvizsgavagy

azzal egyendrtdkri vizsga let6teldt igazol6oklev6l,

iskolai vdgzetts6g 6s szakkdpzettseg
etemi szintri alapkdpzdsben, kiegdszito
sben m6sodik vagy tovribbi oklev6l,

s Kdpzdsi Jegyzekben szereplo emelt
dvel.

pedag6giai programunkhoz igazod,o kdpzdseket
dsek, kcirnyezetvddelemmel kapcsolatos kdpzdsek,
I ritdkkal

A beiskolriz6si tervben

a

a

azoknak kell lehetovd tenni a tov6bbk6pzds folytat6siit,
akik
az elSzo dvben elkezdtdk, ds mdg nem fejeztdk be.
Minden esetben csak ir6sban beadott jelentkezdst vesziink
figyelembe

A KI

vdlemdnyezdse ut6n
tov6bbtanukis16l

o

a nevelotestiilet

egyeztetdsdvel

a

vezeto dcjnt

201812019

n.3:krine Szucs Agney
(fo glalkozds 16to gat6s)

B6thory csab6n6

- jritdkkar

-

tov6bbk6pzds

F
F

kapcsolatos tovfhbkepzes, onkdpzds

vezetoi ismeretek bovitesdvel kapcsolatos

K6cl6rnd ol6h Ildik6 - informatikai tovdbbkepzds,
onkdpzds (bemutat6
fo gl alko z iis tart6sa, f o glalko zits I 6to g at
6s )

Kov6csn6 Lente Magdolna
(f o gI alko z6s 6to g at6s)

-

informatikai jellegri kdpzds,

cinkepzes

1

F

o

Pintdrn6 Jakab Mercddesz - jaterd<arkapcsolatos kdozds
2019/2020

)

Mezon6 Terebesi M6nika Magdolna
dnkdpzds (fo glalkoz6sl6to gat6s)

F

Szak6cs-Varga

Emese

(f o gl alko zas I 6to g atris )

o

2020/ 2021

o

2021/2022

-

kornyezetismereti k6pz6s,

informatikai kepzes,

rinkdpzds

F Szab6 B arizsne cinkdpzd s (fo gralkoz*srrito gat6s)
F Lakatosnd Drilla Erika cink6pzds (fo gralkozfusr6to gatris)
) Katoniin6 Benko Csilla _ informatikai kdpz6s
o

a

2022/2023

)

Mezond Terebesi M6nika Magdolna onkdpz6s (foglalkozasl6togat6s)

F

Amrisk6 Kitti Katalin _ informatikai kdpz6s

/a tovdbbkdpzdsben rdszt vev6k rdszletesen megtaldlhatfuak
a melldkletben/
A h6t6venkdnti tov6bbkepzls akkor telj
en felsorolt felkdszit6sben,
tovftbbkepzdsben val6 r6szvdtellel,
t tanrisit6 okirat vagy akdpzdsi
program ds a rdsztvevo ir6sbeli beszdmoldja al
epzestelfogadja, fbltdve,
ha

annak ideje legalibb dt hdt.

Ha a tovihbkepzds ideje nem 6ri el az ot hetet,

a reszveteli idot naponk6nt hat tanoraj
foglalkoz6skdnt kell besz6mitani a hdtdvenkdnti
tovibbkdpzds teljesitdsdbe.
Egy6b tovfbbkdpz6s
Egydb tov ihbkepz6s-, vagyis hdtdvenkenti tov6bbkdpzdsen
kepzes - az:
o melyen olyan pedag6gus vesz rdszt, aki nemtfii
esik a hdtdvenkdnti tov6bbkdpzds
kcitelezetts es. al6.
' melyen olyan pedag6gus vesz r6szt, aki m6r eleget tett a hdtdvenkdnti tov6bbkdpzdsi
kotelezettsdgenek.
2.2. Finanszirozils
ds kciltsdge fedezdsdre.

kdtelezettsdgiiket, az otvenot dv felettiek, a hdt
zonnyal rendelkez6k rdszvdteli drja 6s koltsdgei

o

rillami kcizneveldsi kcizfeladat-ell6tris keretdben tdritesmentes

A helyettesit6si feladatok megoldr{sa utrin fennmarad6
iisszeg feloszt6sa:
eso, helyettesitdst igdnylo pedag6gusok
I6s.

o

helyettesitest nem igdnylo pedag6gusok
tandij 50 - maximum g0 %_a)
{ h6tdves tov6bbk6pzds hat6lya.al6
19m eso, helyettesitdst nem igdnylo pedag6gusok
tov6bbkdpzdsi koltsdgeihezvalShozzilarulfts
(a tanoil 50 - maximum g0 %-a).
s (a

A ki.emelten trimogatott programok
.6voda pedag6giai programjiinak megval6sittsfthoz

I kapcsolatos, kornyezetvddelmi kdpzdsek

A tfmogatott programok

o
o

m6dszertani megrijul6st segfto,
ahittrtnvos helyzetri gyermek ek ferz6rkoztatitsat szorgaro.

A soffend egyben a helyettesitdsi feladatok megold6sa ut6n fennmarad6
dsszeg feloszt6siinak
elveit is tilkrozi.
Lehets6ges trimogat{sok:
o a t6mogat6s mdrtdkdt meghat6r ozza az dves koltsdgvet6sben rendelkezdsre
6116 osszeg
o a tanfolyam dij6nak maximum g0o/o -akcizponti koltsdgvetdsbol
o utazflsi kcilts6g,
. egydb rdszvdteli kciltsdg,
Kiv6teles esetekben nagyobb mdrt6kben ts hozz|.lehet j6rulni
a kcizponti koltsdgvetdsb6l a
tovttbbkepz6shez.
A kiv6telek esetei:
l. Az alabbi feltdtelek egytitt6lldsa est6n:

' a munkriltat6 altal meghatinozott munkakorhoz kapcsol6d6 tov6bbk6pzds
f gl alko ztat6s i pro b dma m go dris ffi or garo tov abbkep
ze r,
o ha helyettesitdsre nincs szriksdg,
ha a tovribbkdpzdsen rdsztvevo munkarendjdt nem
kell atszerv eznr ardszvdtel miatt,
.'
o

l

e

l

ha tanulm6nyi szerzoddst k6t6ttek.

s

z

s

/a

2. Ha pttlyhzaton nyertdk a penzigyr fedezetet
2.3. Helyettesit6s
o Elsodleges cdl: a rendelkezdsre..iill6 kinrilatb6l olyan felkdszrildsi
lehetosdg kivfiasztasa,
amelyek nem neveldsi idoben tcjrtdnnek.
o { helyettesftdsre tortdn6 beosztiisn6l figyelembe vessztik
a ttilmunk a korlifiozftsira
v onatko zo rende lke z6 s ek et.

3. Egy6b rendelkez6sek
Nem kell tovabbkepzdsben rdszt venni annak a pedag6guslak,
aki pedag6gus -szakvizsgirt vagy
egydb jogszabalyban

meghatdrozottvizsgattett, a"ii,t{au.letdtele ut6ni
A kotelezo tovabbkepzdsben val6 reszvetelt nem lehet megkcjvetelni h6t dvben,
att61, aki az
betoltdtte.

55. dletdvdt

A pedag6gus igdny szerint, akkor is rdszt vehet a tov6bbkdpz6sben,
ha 55. 6let6vdt betoltotte,
ottsdgdt mrir telj esitette.

al6 reszvetelhez az 6voda titmogatilstfi kfv6nja
es felvdteldt kdrni a beiskol6ziisi tervbe.
essdgdrol egy eztet az ov o d.av ezetov el, a klpzesi

Az

intezmenyvezet6 ennek ismeretdben dcinti el, hogy
milyen tttmogathst tud, vtilalni az
intezmeny.
Az igdnyek ismeretdben kialakult beiskol6zrisi tervrol a klzalkalmazottitaniics
v6lemdnydt ki
kell k6rni.
tovitbbkepzds) esetdn az intezmeny olvan
'
adott k6pzds programja szerint tart.
szabb ido alatt vegez (p1. fdldvet ismdtel), azt

igaz

A

k6pz6s elv6gz6s6r6l
bemutatni.

b et

ci

rtd

s

dre nem,

a

tev6k eny s d

fenn6lkisa esetdn jogosit.

pedag6gus kiiteles tanrisitvfnyt (igazolast, oklevelet,
stb.)

g

ro r yt at6

s

6ra

:.tJlil fir# f :Ll:il::* rl"::*XTJii#i"T

' Aki cinhibrijrib6l nem vegzi el a v6llalt tovabbkepz6st, vagy annak elvegz1,serbl
nYiitja be a rendeletekben eloifi. igazol6st, aza teljis osszeget
kdteles visszafizetni.
.
ket alkalmazni kell abban

nem

az esetben is, ha a
a munkaviszonyffi, illetve a kozalkalmazott a

o
o
o

r, vagy azt a munkilltatb munkav6llal6 esetdn
tnal a kozalkalmazotti jogviszonyt nem
megfelel6 munkav6gzds m
, illetve elbocsiit6ssat megslrintette.
Mentestil a visszafizetdsi
lol az, aki igazolja, hogf m6sik kc;zoktat6si
intdzmdnyben, illetve a
'ilnyititsthan helyezkedelf el 6s fblytada
a
tov6bbkdpzdst, illetve a pedag6 gus szakvizs g fua v
al6 fblkdszrildst.
Aki dnhibai6b6l nem teljesiti kdpzdsi kcjielezettsdgdt, annak alkalmatlans6g
cimdn

megsztintetheto a j o gviszonya.
Az a pedag6gus, aki a Nkt. hatalyba ldpdsekor az 52. dlet6vdt
betoltdtte, pedag6gus
toviibbkdpzdsben tortdno rdszvetelre nem kotele zheto.
8

ezi a rcszvdteli dij 6s a
kcinyvek, tankonyvek,
6116

vezelnl.

osszegrol analitikus nyilviintart6st kell

A n evel6si- oktatris i int6zm6ny nyilv{ntartj a
o a pedag6gus-munkakiirben foglalkoztatottak riltal felsooktat6si intdzmenyben
szerzett

o
o
.
o

okleveleket,
azokdt, akiknek apedag6gus-szakvizsgamegszetzdse
alkalmazrisi feltdtel,
azokat, akik a hdtdvenkdnti tov6bbkepzlsre vonatkoz6 rendelkezdsek
hat6lya alit
1'artoznak.
a pedag6gus-szakvrzsga vagy azzal egyendrtdkri oklevdl, tudomiinyos fokozat
megszerz6sdt,
atovfrbbkdpzdsbenval6 rdszvdtelt 6s a tovdbbkepzes teljesitds6t.

Debrecen, 2017 .janu6r 09.

a

nevelotestiilet nev6ben

munkakcizcjssdg

-

v ezeto
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a kiivetkez6 pedagSgusoknak nem kiitele z(i a pedagrigus

"""ili:l#;n
Fodornd Szabo Julianna
Horog Istvrinnd
Patk6 Korndlne
Semidni Jdnosne

- rov6bbk6pz6sben

55 dletdvdt bet6lt6tte
55 dletdvdt betoltdtte
55 eletevet betciltotte
55 dletdvdt betoltdtte
55 dletdvdt betdltcitte
55 dletdvdt betoltdtte

Tok6s J6zsefnd

Kiitelez6 pedagrigus - tovribbk6pz6sben r6szt venni
a kiivetkez6 pedag6gusoknak
S.szdm

nev

7.

Amrisk6 Kitti

8.

Bajkdnd SzLics Agnes
B6thory Csabdnd
Budaind Cseldnyi Judit
Kildftrne Ol6h Ildik6
Katon6nd Benko Csilla
Koviicsnd Lente Maedolna
Kov6cs Melinda
Lakatosnd Drilla Erika

9.
0.
1

2.
a

J.
A
T

5.

beosztfsa

kiivetkezd 7 6v ind.
idtipontia

6vodanedas6qrrs
ovodanedag6qrrs

mtezmenvvezeto
ovodapedag6gus
6vodapedag6gus
6vodapedag6gus
6vodapedag6gus
6vodapedag6gus
6vodanedaq6orrs

2020
2019
2019
2018
2020
2018
2019
2016
2019

16.

Mezond Terebesi M6nika

6vodapedag6gus

2020

17.

Magdolna
Pintdrnd Jakab Merc6desz

6vodapedag6gus

20l9-igtart akotelezb

18

Szab6 Bal6zsnd

ovodaneda grisr rs

19.

Szak6cs-Varga Emese

tov6bbkdpzdse
te;Iesztopedag6gus

2019
2017

I. Szakvizsgdra vonatkoz6 alprogram
Nevel6si 6v

20r8t20r9
2019t2020
2020t202r
2021t2022
2022t2023

Kozoktat6s

i v ezeto

izs /Budaine Cselenyi Judit/
us szakvizsga lKovttcs MelindJ
szakv

II. Tov{bbk6pz6sre vonatkoz6 alprogram
2018t2019

Tovr{bbk6pz6s megnevez6se
J6tdkk.al kapcsolatos kdpzds

iclftartama

2f6 lBajkdnd
Sztics Agnes,
Pintdrne Jakab
Mercedesz/

Y

ezet\i ismeretek bovft6sdvel

I f6lBathory

kapcsolatos k6pzds

Csabinel

Informatikai tov6bbkdpzds

2 fo lKddarnd OLih
Ildik6, Kov6csn6
Lente Magdolna/

Onkdpz6s (fo glalkozrisl6tosat6s.

3 f6 lKddarnd Ol6h
Ildik6, Bajkrind

bemutat6 foglalkoziis tartZsa)

Sztics Agnes,
Koviicsnd Lente

2019t2020

Informatikai tovribbkdpzes

60 ora

I f6 / Szak6csYarga Emese/

Kornyezetismereti
tov6bbk6pzds

60 ora

I fo lMezone
Terebesi M6nika
Magdolna/

Onk6pzds (fo glalkoz6slito gat6s)

2020t2021

(f o gl alko z6s I 6t o g atris )

Informatikai tovribbkdpzd
2021t2022

ep ze

s (f o glalko

z6s I 6to

s

2 fo lMezone
Terebesi M6nika
Magdolna, Szak6csYargaEmese/
7 fS lSzabo
Balfnsne/

15 6ra

60 oru

I fo I

Szabo
Bal6zsndl
2 fo I Szabo
BaIflzsne,
Lakatosnd Drilla

gatis )

Erlkal
Informatikai tovribbkdpz6
2022t2023

ep ze

s (f o glalko

z6s1

s

120

oru

fo KatonSn6
Benko Csilla

1

6to gat as )

2 f6 lMezonl
Terebesi M6nika

Magdolna, SzakiicsYarga Emese/

Informatikai toviibbkdpzds

I2

fo /Amrisk6 Kitti
Katalin/
1

