
ELŐTERJESZTÉS 
 

A Bicske Városi Óvoda 2013-2018- évre szóló 
továbbképzési programjáról és 2017. évi beiskolázási 

tervéről 
 

1. előterjesztés száma: 68/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Pötördi Bianka 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet – határozati javaslat 
 2. melléklet – Bicske Városi Óvoda Levél 
 3. melléklet – Bicske Városi Óvoda Továbbképzési Programja (2013-2018) 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- A pedagógus- továbbképzésről, a pedagógus- szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben résztvevők jutalásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997.(XII.22.) 
kormányrendelet 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

 

A Bicske Városi Óvoda vezetője, Iványi Ferencné levelében tájékoztatta a képviselő-testületet 
a Bicske Városi Óvoda ötéves továbbképzési tervéről. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján a rendeletben foglaltakat kell 
alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (2) bekezdésében 
szabályozott továbbképzés megtervezésére, megszervezésére. 

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) 
bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására, a pedagógiai program 
figyelembevételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot készít. A továbbképzési 
programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A 
továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell 
elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy 
alkalommal kerülhet sor. 

A továbbképzési program együttesen kezelendő a minden év március 15-ig elkészített 
beiskolázási tervvel és a pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával. 

A pedagógus- továbbképzés célja azon ismereteknek és készségeknek a megújítása, bővítése, 
fejlesztése, amelyekre szüksége van a nevelői és oktatói munka keretében a gyermekekkel való 
közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységének 
megszervezéséhez.  



Bicske Városi Óvoda pedagógus továbbképzésének a részei: 

- szakvizsgára való alprogram  

- továbbképzésre való alprogram  

- finanszírozásra alprogram 

- helyettesítési alprogram 

A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárulhat a központi költségvetés, a 
fenntartó, a munkáltató. A pedagógus-szakvizsga képzésre a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a Bicske Városi Óvoda 2017. évi beiskolázási tervezetéhez a fedezet, az intézmény 
2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 
 
Bicske, 2017. március 14. 
 
 
 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

 

 

1. melléklet az 68/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A Bicske Városi Óvoda 2013-2018- évre szóló továbbképzési programjáról és 2017. 
évi beiskolázási tervéről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske Városi Óvoda 2013-2018 évre szóló továbbképzési tervét megismerte, 
felülvizsgálta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja, 

2. a Bicske Városi Óvoda 2017. évi beiskolázási tervét jóváhagyja 
 
Határidő:  2017. március 29. 
Felelős: polgármester 
 



Bicske városi Óvoda
2060 Bicske, Árpád utca 13.
OM azonosító: 029895

Fritz Gábor Úrnak
Bicske Város Jegyzőjének

Bicske Város Önkormányzatának
Humánerőforrások Bizottságának

Tárgy: 2017 évi óvodai Továbbképzési-beiskolázási terve.
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Ikt.szám:39 -8312017.
Üi.:Iványi Ferencné

Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság!

A Bicske Városi Óvoda nevelőtestü|ete a2017. évi továbbképzések teljesítését és a
beiskolázási tervet megismerte és 1 00%-os támogatottsággal elfogadta.
Kérem, a mellékelt téhlázatok szerint a fenntartó támogatását beiskolázási terveinkhez.

Bicske, 2017. március 10.
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Bicske Varosi Ovoda vezetője



Bicske városi Óvoda

TovÁB vl<Ítp zn sI pno GRAM

2013.09.01. - 2018. 08.31.-ig

Bicske, 2013.03.14.



TovábbkéDzé§i Proqrrm ldótartama: 2013.09.01.-20l8.08.31.-ig

Jog§zabályi háttér:
o 277/1997.(XII.22.) Kormlinyíendel€t a pedagógu§ továbbképzésről, a pedagógus szakvizsg{áról, valamint a továbbképzésben résztvevők

jutalásairól és kedveanényeiröl.

Tovóbbkópzá§i program ré§zei:

1. szakYizsgára való alprogram
2. Továbbképzesre való alprogram
3. Finansárczásialprogram
4. Helyettesítésialprogram

Általános elvek:
A továbbképzési program eglségben l<ezelendő:

r A minden év március 15.-ig elkészített beiskoláá§i úerwel
. ApedagógusokvégzettségénelkepzettségéneknyilMántaruá§ával

A pedagógus- továbbkepzés célja:
A p€dagógus{ovábbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítása, bóvítése, fejlesztése am€lyeke sziikseg van a nwelö és

oktató munta kercteben a gyermekekkel való közvetlen foglalkozi§ megtartásához, a közoktatá§i intezmény tevékenységének megsz€rvezés€h€z,
A továbbképzés felké§zíthet a szakvizsga követelményeire i§.

Á továbbkapzési kötelezettség keletkezese, teuesítése:
A továbbképze§ben a pedagógus a pedagógus munkaköI betiiltésere jogo§ító oklevél meg§zelzé§á követó hetedik év szeptember hónap első

munkanapjától addig az évig, amelyben a törvény 20l2.szeptember 1-i haÉlybalépe§ekor az s2.életéviiket betöltöttélq ők máx nem kötelezhetőek
a pedagógus továbbképá§ben való reszvételre. Ugyanaklior az 52 évnél fiatalabb pedagógusok szrimára az ercdetinél hosszabb az
időintervallum, azaz 55 éves korig köteleá a Észvael- A277tl99?.(XII.22.) Korm. lendelet 4.§.(2) bekezdése előirj4 hogy ,, a p€dagógus a
pedagógus munkakör betöltésére jogo§ító oklevél megsze.zését követő hetedik év szeptember hónap elsó munkanapjától addig az évig, amelyben
az 55 életévét betölti, augr§zfus hónap utol§ó munkanapjáig vesz részt a Nkt.62.§(2) bekezdé§ében szabáyozott továbbképzésben".
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A hétévenkénti továbbképzés legalább l20 ónis foglalkozáson való !észvétellel és az előírt tanulrninyi követelmények teljesítés€vel valósul
meg. A továbbképzés egyéb, törvényben meghatirozott módon is telj€síthetó (pl; szakvizsgával, szakiiányú továbbképzesben második oklwél
megszerzesével,stb. ).

Megsziintethetó- a Mt.89.§(3) bekezdése, illetve a Kjt.30.§ (1) bekezdésének d) pontjfua hivaikozi§sal- annak a ped€ógu§nak a munkaviszonya"
ill€tve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett reszt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen.

A pedagőgus iogai, köfulezeítségei:

A pedagógu§ kötel€zett§ége, hosr:
. ajogszabáyban meghatározottak sz€rint hétévenként egy alakloínmal ré§zt vegyen a továbbképzesben,
. ínisban kéde felvét€lét az óvodai továbbkepzesi pTogramban, beiskolázisi tervben minderr év dec-ember 3l.-ig teheti meg.

A pedagógus joga, hory:
. akkor is kérheti felvetelét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési kötelezettége.

A továbbkepzési és szakvizsga iifuti igények benyqitása után az igényelt képzési foríftiról és annak sztiksegességéól egyeztet az
inézlíLéíLyvezúővel a képzesi feltételekól tájékoztatá§t ry4ijt. Az intézínén].vezetó em€k ismeretében dönti el, hogy milyen &funogatá§t fud
vállatni.
Az igények ismeretében kialakult beiskoláási tervól a BECS vélemén}t nyilvánít.

A képzés elvégzéséről a dolgoó köteles tantisítványt (igazolást, oklevelet,) bemutatni. Amennyiben trámogatísban részesiilt az inézÉny által
és nem végzi el, eredménye§en a képzest a kijelölt idóben a timogatá§t vissza kell lrzetni az intéanénynek.

A beiskolázá§i t€rv elké§zíté§énél előnyb€ kell ré§ze§iteni azt:

- akinek a hétévenkénti úovábbképzés teljesíté§éhez kevesebb ideje van tüitxa (2008-2013 között betölüitte a 40. életeviiket, vagy
közelednek a rendszerból való kilépéstjelentő 55.életévii}höz.)

- akiknek a haévenkénti továbbképzé§en való reszvételt a munkiltató elrendelte
- akikaszakvizsgábanbesz.imítható továbbképzésrejel€ntkeá€k.
- akinek a hétévenkenü továbbképzes telje§ítéséhez ke_vesebb ideje van llítr4
- aki a szakvizsgába beszámítható továbbképze§rejelentkezik és
- akinek a továbbképzesben való részvétele a minősítéshez sziikseges
- figyelembe kell venni annil a pedagógusnál aki:



. íná§ban kéri felvételét a továbbképzési tervbe

. aki megfelel a továbbképzesi felvétel, ré§zvételi köv€telményeknek
- azóvodavezetiie köteles ínásban értesíteni ajelentkezót, hogy elfogadt4 vagy elutasított]a a kérését
- a továbbképzési kötelezett§égnek megfelelően a nllvíntaruást a törvény szerint kell mindig rögzíteni,
- megfelelő dokumenációkat és bimnylatokat nllvántartisba venni.

A pmgrsm részei;

l. SzakvizsEára sz,óló alurogran:

Alapfogalom:
. szakviz§ga alatt a szakvizsgára felkészítö felsóoktatási szakinínyí továbbképzést kell érúeni.

Szakvizsgrira történő felkésziilés:
. A szakvizsgrára való jelentkeze§t az óvodapedagógu§ kollégákkal egy€áetve a vállatt kepzés és any€i leheóség€k ftikében válasájuk ki.
. A pedagógiai programban szereplő feladatainkkal kapcsolatos szakvizsgákatjavasoljuk elvégezni.
. FigJ.elmet foldítunk az integrát nevelésre, az sNI gj/ermekekkel kapcsolatos képzeseke.

Finaoszírozis:

Elón)t élveznek azok a szakvizsgák, am€lyek pedagógiai Fogramunk megyalósítá§át §egítik elő. A szakvizsgára való felkészités
költségtéfitese§. Az óvoda a reszvete|i díi 80 % -át vállalhatia fel a költ§égveté§i keretből. Utaá§i költ§ég téfitése az éves költsegvetésiink
ismerctéb€n válalható fel. Az óvoda a lehető leggazdasigosabb megoldá§ es€ten válalhatja fel a fenti költségek tedtését.

Helyettesíté§i alproglam:

Elsődleges cél: a rendelkezésíe álló kínálatból olyan felkésziilési lehetőség kiválasztása, amelyek nem a nevelési idöben történnek.
Amennyiben ez nem lehet€g€§:

r a munkarend átszervezésevel, valamint a törvény által biztosított heti muí*aidó koret terheíe.
2. TovábbkéDzésialproqram:

l. Mentálhigiénés képzések az óvodapedagógusok reszere.
2. PP fr irányelveinek megvalósítása érdekében szakmai tudás bővítés, szakvizsgrára vállalkozó kollegák t{ímogatá§a.



3. sNI gyermekek elfogadása fejlesztése, szakmai hozzáértés tudatossá tétele.
4. Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos továbbképzési lehetőségek kihasználása
5. A helyi lntegníciós Óvodai Program bevezetését köv;tően, azzal kápcsolatos ismerctek, módszerek lehetóségeinek feltáaása,

megism€rtetése.

A hétévenkénti továbbképzés jellemzői:
. a p€dagógus, a pedagógu§-munkakör betöltésérejogosító oklevél megszerzesét követő hetedik év szeptember hónap első

munkanapjától addig az évig, amelyben az 55_ életévét betölti, augusztus hónap utolso munkanapjág vesz reszt a továbbképzésben.
A hétévenkénti továbbképzés az alábbi pontokban felsorolt módon teljesíthető:

. hétévenkénti továbbképzés-egy vagy több továbbképzés keretében- legalább l20 óni§ foglalkozáLson való reszvétellel.
A továbbképzés szakaszai:

o az egyes pedagógusra vonatkozó hétéves úoyábbkéDzesi sz*asz azlhaíítrozza meg,hogy az adott sz€mélynek mely időszakon belül
kell teljesítenie a továbbképzésen való részvételi kötelezettséget.

. a továbbképzés ütemezéséIől a munkíltató írásban értesíti a pedagógust, vagy írásban kéri a pedagógust.

. a hétéves kótelezettség időtartama a pedagógus diplomájának megszervezését követő 7. év szeptember 0l,-én kezdódik és addig tart,
amelyben az 55. életévét betölti.

Helyettesítési alprogram: A helyettesítést az óvoda saját pedagógusaival oldja meg. A helyettesítésre történő b€osztásnál a helyettesítés
á.ltalános sz€mpontj ait vessztik figyelemb€.

3. Finauszírozási alprogram:

- A szakvizsgris képzésre jelentkezőket ajogszabályi előírásoknak m€gfelelően, költségvetesiinkbe beütemezve tervezziik. A fenntartó
meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseka, arnelyeken való részvételhez tímogatiást nyújt,

- A hétéves továbbképzest miir teljesítők folyamatos újbóli besorolása a továbbképzési terv szerint történik,
- Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyaaazzal az iskolai végzett§éggel és szakképzetséggel látja el, olyan

továbbképzésben kell részt venirie, anely ho zzáJálú az adolí pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzé§ben m€gszezett
ismereúek és jfutasság megújítrisához, kiegészítéséhez. Alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való ré§zvétel óta
legalább tíz év eltelt.

- A 2'1'7 /1997.(XL 22.) Korm.rend.l6.§ (2) bek. a következő rendelkezést írja elő:
A pedagógus-továbbképzési költségek fede zéséhez hozzájáltúhat a központi köItségvetés, a ferrntartó, a munkáltató. A más által nem

fedezett költségeket a résáv€vő viseli.



4. Helvettesítá§i rlDroqram.:

A képzésen résztvevó kolléga helyettesí€§et elsősorban a vIíltotírsa lája el.
A beiskolázá§i t€rvet egy nevelési é1'I€ készítjíik, ami az éves továbbkepzesi tervetjelenti. Ezt a dokumentumot 1 é!.r€ minden év mírcius

15. -ig kell elkészítfii s a nevelőtestüettel véleményeztetni, valamint a fenntartóval elfogadtatni. Figyelembe kell verrni a szakmai
munkak<jz<jsségek véleményét is.

Bicske, 2013.03.14.

zár rendelkezések

A továbbképzesi plogram feliilvizsgáatít kezdeményeáeti az óvodavezet vagy bármely pedagógus, ha a program lejárta eliitt tij sz mpontok
vagy feladatok meriilnek fel. A program a K zalkalmazotti Tanác véleményének kikérese utín a nevelótesttilet hagyjajóvá.
A továbbképzé i program irattiári lhelyezése mellett a p dagógusok számára hozzáférhetóvé kell tenni.

Záradék
A Bicske VIírosi Óvoda továbbképzési programj át akijzalkalrirazoííi tarláI}s vélemény áe.

2013.03.I2.

Nevel testtilet jóváhagyta.

2013.03.I4.
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Bicske Városi Óvoda 2Ol7. március hóban óvodapedagógus, fejleszt pedagógus, pszichológus
munkakcirben do 1gozó munkatársainak továbbk épzési ciklusai

S.sZ. Pedagógus neve: Elso
végzettsége:

Diploma
szakvizsga

ciklus
vége:

1. ciklus
vége

2. ciklus
vége

Megjegyzés
aktuális idótartam vége:

l Bárányosné Szabó
zsuzsanna

2003. 2013, 20l0 2017- M-
2020

2027 A hétéves id tartamot a
szakvizsga módosította : 20 13 -

2020-2027

TELJESITVE

2. Benk né kalmár
Debóra

l997 200l. 2008 20l5 2022 A hétéves idótartam: 2022

J. Bakos viktória 20I5 2022 2029 A hétéves idótartan : 2029
4. Bohmné Széplaki

Márta
l979 A hétéves id tartam:

MENTESÜL
5. Elbert Viktor 20l5 2022 2029 A hétéves idótartam: 2029
6. Fogarasi Lász| né. 1996 2005 A hétéves id tartam:

MENTESÜL
7. Hegyiné Kontra

Veronika
2017 2024 A hétéves id tartam: 203l

-

8. Hiller szilvia I996 2003 20I0 2011 2024 A hétéves idótartam: 2017 TELJESITVE/
H

9. Iványi Ferencné 1983 2002 A hétéves idotartam:
MENTESÜL

l0. Komlósné Bognár
Mária

l 998 2005 2012 20I9 A hétéves id tartam:2019 I
l1 Metláeel Judit 20l4. 2021 2028 A hétéves id tartam: 2028
|2. Tóth Erzsébet l998 2015 2005 2012 2019-M-

2022
A hétéves id tartam: 20l9-et
módosítja a 2015-ben szerzett

szakvizsga2022-re

TELJESITVE/
H

l3. Véghné Kovács
Szilvia

l992 2005 2005 2012 20I9 A hétéves idotartam: 20l 9 LJESITVE/
H

TE
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Bicske városi ovoda József Attila utcai Tagóvodája

S.SZ. Pedagógus neve: Elso
vészettsése:

Diploma
szakvizssa

ciklus
vése:

1. ciklus
vége

2. ciklus
vége

Meg|egyzés
aktuális id tartam vége:

l Abel Anikó 2005 20l2 2019 A hétéves ióótartam: 2019 ,§ffi$i
2. Baimóczy katinka
a
J. Gy rikné Városi

Ilona
l998 2005 2012 2019 A hétéves id tartam: 2019 TELJESITVE/

H
4. Hetzmann Mária l 989 2005 2012 2019 A hétéves idótartam: 2019 TELJESITVE/

H
5. Járfas Judit
6. Molnár Adrienn 2008 20I5 2022 A hétéves idótartam: 2022 $NWW
7. karancsi sándorné l977 2005 2012 A hétéves id tanam:

MENTESÜL
8. Oláhné Erlein Judit l997 2005 2012 20L9 A hétéves id tartam: 2019 TELJESITVE/

H
9. patkóné Bátori

Erzsébet
1997 2013 2005 2012 2019-M-

2020
A hétéves idótartam: 2020 TELJESITVE/

H
l0. Rábainé Marosán

ndikó
2002 2009 20I6 2023 A hétéves idótartam: 2023

l1 Sipos Ildikó 2003 20I0 20I7 A hétéves idótartama:2O 17 TELJESITVE/
H

|2.
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Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája

S.SZ. Pedagógus neve: Elso
vészettsége:

Diploma
Szakvizsga

ciklus
vége:

1. ciklus
vége

2. ciklus
vége

Megjegyzés
aktuális id tanam vége:

1 Barta Andrea 1 986. 2005 2012 2019 A hétéves idótartam: 2019 TELJESITVE/
H

2. Bátorfi Rozália 1 983 20lI 2005 20l2-}/-
20I8

2025 A hétéves id tartam :2018 TELJESITVEi
H

3. Bense Gabriella 1981 2005 2012 z01'9 A hétéves id tartam: 2019 TELJESITVE/
H

4. Borsodi Imréné I996 2006 2005 2012-}/4-
2013

2020 A hétéves id tntam:2020

5. Borsodi Inez 20I6 2023 z030 A hétéves idotartam: 2030

6. Dancsiné czeinrer
Edit

I978 A hétéves id tartam.
MENTESÜL

7. Elek-Tóth Krisztina 2003 200] 20I4 202I A hétéves ídótartam: 202I

8. kacsmarik
zsuzsanna

2009 20I6 2023 A hétéves ídótartam: 2023

9. Karai Anikó l997 2009 2005 20|2-M-
20l6

2023 Ahétéves id tartam :2023

10. K váeó Krisztina 201^6 2023 Ahétéves id tartam :2030

11 Martonné Nemes
Mária

19]8 2005 2012 A hétéves id tatam :

MENTESÜL
12. Mezei szilvia l996 2005 2005 2012 2019 A hétéves id tartam: 2019 iiffi
13. Nádiné Bachmajer

Tímea
2007 20I4 202I A hétéves id tartam :2021

14. Nagyné Tábori
Ibolya

1981 2005 2012 A hétéves id tartam:
MENTESÜL

l5. Némethné Gloszauer
Mónika

1988 2005 2012 2019 A hétéves id tartam: 2019 ItjLJb rI Vt1/

H

16. Nyilasné Mészáros
Mareit

I997 2005 2012 20I9 A hétéves idótartam: 2019
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17. péter katalin 2007 20I4 202l A hétéves id tartam:202l
18. Ribai Erzsébet 2016 2023 2030 A hétéves id tartam: 2030
|9. sztanvi cintia 2014. 202I 2028 A hétéves id tartam:2028
20. Véeh Dorottya 20I3 2020 2027 A hétéves id tartam:2027
21.
22.

Jelzések jelentése: M - módosítás a ciklus hosszában (másoddiploma, szakvizsga megszerzésével)

2017 éví BEISKOLÁZLT TERV az OKTATÁSI UIVaTAL által javasolt ingyenes 30 órás képzések szerint

Beiskolázási terv 20 17 l L8 nevelési év

1

Ktil<inleges btínásmódot igényl gyermekek egytittnevelése.

Arpád: Barrányosné Szabó Zsvzsanna
Hiller szilvia

József A.: ÁUet anito
Molntír Adrienn
Sipos Ildikó

Kakas: Nyilasné Mészaros Margit
kacsmarik zsuzsanna
péter katalin
Karai Anikó

2.

Az egyéni bánásmód és a hátrárrycs kkentés speciális
módszertana.

Á.paa, Hiller Szilvia
József A.: Abel Anikó

Molnrár Adrienn

3. A játék, szabad játék szerepe.

Arpád: Bárányosné Szabó Zsuzsanna
Véghné Kovács Szilvia
Hiller szilvia
Tóth Erzsébet

József A.: Sipos lldikó
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kakas: péter katalin
Borsodi Imréné

4. A mozgás kiemelt szerepe.

Arpád: Véghné Kovács Szilvia
Hiller szilvia

Kakas: Nyilasné Mészáros Margit
Karai Anikó
Elek-Tóth Krisáina

5.

A tehetségazonosítás, tehetséggon dozás-

Arpád: Bárányosné Szabó Zsuzsanna
Benk né Kalmár Debóra
Hiller szilvia
Véghné Kovács Szilvia

Kakas: Mezei Szilvia
Karai Anikó

6.
Míivészeti nevelés.

Kakas: Elek-Tóth Krisztina
Mezei szilvia

7.
Egészséges életmódra nevelés.

8.
Komyezettudatosságra nevelés.

Arpád: Benk né Kalmár Debóra
József A.: Ábet anito

Molnár Adrienn
Kakas: Borsodi Imréné

Bicske, 2017. március 10.

A nevelotesttilet a beiskolázási tervben foglaltakat l}}Yo-ban támogatta.
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