
ELŐTERJESZTÉS 
 

A Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló 
továbbképzési programjáról és 2018. évi beiskolázási 

tervéről 
 

1. előterjesztés száma: 79/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet – határozati javaslat 
 2. melléklet – Bicske Városi Óvoda megkeresés 
 3. melléklet – Bicske Városi Óvoda Továbbképzési Programja (2018.09.01.-

2023.08.31.) 
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 Bicske Városi Óvoda nevelőtestülete a továbbképzési és beiskolázási tervet megismerte és 
azt egyhangúan elfogadta. 

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 2018. évi beiskolázási tervezetéhez a fedezet, az intézmény 
2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 
 
Bicske, 2018. március 14. 
 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

1. melléklet a 79/2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési programjáról és 2018. 
évi beiskolázási tervéről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési tervét megismerte, 
felülvizsgálta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja, 

2. a Bicske Városi Óvoda 2018. évi beiskolázási tervét megismerte és a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Határidő:  2018. március 31. 
Felelős: polgármester 
 



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

Fritz Gábor Úrnak
Bicske Város Jegyzőjének

Bicske Város Önkormán yzatának
Humánerőforrások Bizottságának

Tárgy: 2018-23 évi óvodai Továbbképzési terv- 2018

Ikt.szám:66-6312018.
Üi.:Ivrányi Ferencné

évi beiskolázási terve.

Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság!

A Bicske Városi Óvoda nevelőtestülete a2077. évi továbbképzések teljesítését, a következő 5

évi Továbbképzési tervet és a 201 8 évi beisko\ázási tervet megismerle és 100%-os
támo gatottság gal elfo gadta.
Kérem, a mellékelt táblázatok szerint a fenntartó támogatását terveinkhez.

Bicske. 20l 8. március 10.
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Bicske Varosi Ovoda vezetője

Köszönettel:
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Bicske városi Óvoda

TovÁBsKÉpzrsr pnoGRAM

2018.09.01. - 2023. 08.31.-ig

Bicske, 2018.03.10.



TovábbkéDzesi Píogrlm ldőtartama: 2018.09.0l.-2023.0831.-ig

Jog§zlbályi háttéI,:
. 277l|997.(X]1,22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésrűl, a pedagógus szakvizsg|áról, valamint a továbbképzesben ré§ztvevők

j utatásairól és kedveznényeiól.

Továbbképzesi progr|m ré§zeii

l,. Szakvizsgára való alprogram
2. Továbbképze§re való alprogram
3. Finanszífoz.ási alFogram
4. Helyettesítési alprogram

Áltílános elvek:
A továbbkgpzési progfam eglségben lazelendő:

. A minden év március 15.-ig elké§zített beiskolá"^ási terwel

. Apedagógusokvégzettségén€k,képzettségéneknyilvántartá§íval

A pedagógus- továbbképzés célja:
A p€dagógus-továbbkepzes azoknak az i§mereteknek és készségeknek a megijítása" bővitése, fejlesáése amelyekre sziikség van a nevelő és oktató

munka ker€tébel a gyerm€kel*el való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intéanény tevékenységének megszervezéséhez. A
továbbképzes felke§zíthet a szakvizsga követelményeire is.

A tovóbbkepzési kötelezettség kcletkezése, teuesűése :
A továbbképzésben a pedagógus a pedagógu§ munkakör betöltésérc jogosító oklevél megsz€rzését követő het€dik év szeptember hónap elsö

munkanapjától addig az évig, amelyb€n a töívény 2ol2.veptember l-i hatálybalépésekor az S2.életéviiket betiiltötúek, ők ínár nem köt€leáetÖek a
pedagógus továbbkepzesben való íészvételre. Ugyanal*or az 52 évnél fratalabb pedagógusok szímára az eredetinél hosszabb az időintenalllm, azaz 55

éves korig köteleó a íészrélel. A2't7l7997.(XII.22.) Konn. rend€let 4.§.(2) bekezdése előírj4 hogy ,, a pedagógu§ a ped€ógus munl(akör betöltesére
jogosíó okl€vél megszerzését követő hetedik év sz€ptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az 55 életévét betölti, augusáus hónap
utolsó mun]<anapjáig vesz részt a Nkt.ó2. §(2) bekezdésében szabályozott úovábbképzé§ben".
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A hétévenkénti továbbképzes legalább l20 ónis foglalkoáson való részvéúellel és az előírt tanulmányi követelméDyek teljesítésével valósul m€g. A
továbbképzes egyéb, üirvényben meghatározott módon is t€ljesíthető (pl: szakviz§gával, szakiiinyú továbbképzésben második oklevél
megsz€rzésével,stb,).

Megsziintethetö- a Mt.89.§(3) bekezdése, illewe a Kjt.30.§ (1) bekezdésének d) pontjára hivatkozással- annak a pedagógusnak a munkaviszony4 illetve
közalkalmazotti jogviszony4 aki a továbbképzésben önhibájából nem vett résá, illetve tanulmányait nem fejezte be sik€resen.

A oedasósus iosaL kótelezctt§éeei:

A pedrgógu§ kötelezett§ége, hosr:
. ajogszabáyban meghatározottak szerint hétévenként egy alaklommal résá vegyen a továbbképzésbeq
o inisban kérje felvét€lét az óvodai továbbképzesi programban, beiskolázási tervben minden év december 3l.-ig teheti meg.

A pedagógus joga, hogl:
o akkor is kérheti felvételét a b€iskollázisi tervbe, ha nem áll fenn a úovábbképzési kötel€zettsége.

A tovóbképzesi és szakvizsga inínti igények benyiljtása után az igényelt képzesi formáól és annak sziikségességéól egy ezl]el u, intEzmér.yyezÁőyel
a képzesi feltetelekót táékodáÁstí|yújt. Az inúezrnényv€zetó ennek ismeretében dönti el, hogy milyen tímogaüást tud vállalni.
Az igény€k ismeretében kialakult beiskolázrási tenTől a BECS véleményt nyilvánit.

A képzé§ elvégzeséről a dolgoá köteles tanúsítv!ín}t (igazolást, oklevelet,) bemutatrri. Amennyiben timogatásban részesiilt az intézmény ráltal és nem
végzi el, eledményesen a képzé§t a kijelölt időben a üimogatást vissza kell fizetni az intéznrénynek.

A b€i§kolízási terv elkészíté§énél olónvbe kell rész€síteni .zt:

- akinek a hétéveíkénti úovábbképzés teljesítésehez kevesebb ideje van háttíaQoI8-2023 között betöltötte a 40. életéviiket, vag]. közÉlednek a
lendszerből való kilepést jelentő 55.életéviikiöz.)

- akiknek a hétévenkénti továbbképzésen való részvételt a munkíltató elrendelte
- akinek a hétévenkénű továbbképzes úeljesítéséhez kevesebb ideje van hátr4
- aki a szaküzsgába beszárnítható továbbképzésrejelentkezik és
- akinek a továbbképzésb€n va.ló reszvétele a minö§itéshez sztik§ége§
- figyelembe kell venni anruil a pedagógusnIíl aki:. írásban kéri felváelét a továbbképzési 1eívb€. aki megfelel a továbbképzesi felvétel, reszvételi követelményeknek



- azóvodavezet je k teles írásban értesíteni a jelentkez t, hogy elfogadta, vagy elutasította a kérését

- atovábbképzési kotelezettségnek megfelel en a nyilvántartást a t<irvény szerint kell mindig r<igzíteni,

- megfelel dokumentációkat és bizonylatokat nyilvántartasba venni.

A program részei:

1. Szakvizsgára szóló alprogram:

Alapfogalom:
. szakvizsg a alatt a szakvizsgáta felkészíto fels oktatási szakirányri továbbképzést kell érteni.

szakviz-sgá(a t rténó felkésziilés;
. A szakvizsgára való jelentkezést az óvodap dagógus kollégákkal egyeztetve a víllalt kepzés és anyagi lehet ségek tiikében vála ztjuk ki,

.APedagógraiPrograrnbanzreplófeladatainkkalkapcsolatosszakvizsgákatjarasoljukelvégezrri.

. Figyel;eifordítunk az int grált nev lésre, az SNI gyermekel4cl kapcsolatos képzéseke,

FinaD-szírozá. :

El(in$ élveznek azok a szakvizsgrák, amelyek pedagógiai programunk meg-valósítii ít egítik elti. A szakvizsgára való felkészítés ki'ltségtelÍtéses, Az

óvoda a ré zvételi dii 80 % _át vrillalhatja ieÍ.tórseíráeriLituot. utazas=i tottseg teítáe az éves ktilt égvetésiink ismeretéb n vállalható fel, Az

óvoda a leheti! leggazdaságosabb megoidás esetén vállalhatja fel a fenti ki'ltségek tédtésá,

Hely tt íési alprogam:

Elsódleges él: a rendelkezésre álló kínálatból olyan felkésztilési lehetóség kivála z á 4 amelyek nem a nevelési idóben tórtennek,

Amermyiben ez nem lehetséges:
. a munkarend átszervezé év l, valamint a tirrvéíty által biztosított heti munkaid keret terhére,

2. Továbbkéozí i llDrogram:

l. MentáIhigiénés képzesek az óvodapedagógusok reszére,

z. ll fo iaiyetveinel megvalósítIisairdeié en szakmai fudás b,óvítes, szakvizsgraa vIíllalkozó kollegák trimogat]á a,

3. SNI gyermekek elfogadása fejlesaése, szakmai hozzáertés fudato $á téte|e-

4. Gye ekvédelmi feladatokkal kapcsolatos továbbképzesi lehet ségek kihasználásá,



5. A helyi Integrációs Óvodai Program bev ezetését köyetőer', az7Al kapcsolatos ismeretek, módszerek lehetőségeinek feltárása, megismertetése.

A hétévenkénti továbbképzes j ellemzói:
. a pedagógus, a pedag5gus-murrkakör beüiltésércjogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptemb€r hónap első munkanapjától

addig az évig, amelyben az 55. életévét betölti, augu§ztus hónap utolsó munkanapjáig vesz résá a továbbképzésben.
A hétévenkénti továbbkepzés az alábbi pontokban felsorolt módon ú9lje§ithető:

. hétévenkénti továbbképzés-egy vagy több továbbképzés keretében- legalább l20 órrás foglalkozáson való í€szvétellel.
A továbbképzés szakaszai;

r az egyes pedagógusra vonatkozó hétéves to,tábbképzesi sz*asz azt haLirozza meg, hogy az adott sz€mélynek m€ly időszakon belül kelt
telje§ít€nie a továbbképzésen való reszvételi kötelezettség€t.

. a továbbképzés ütemez€séól a munkáltató írásban éít€síti a pedagógust, vagy írásban kéri a pedacócust.

. a háéves köt€lezetMg időtartama a pedagógus diplomájának megszervezéset követő 7. év szeptembeí 01.-én k€zdödik és addig tart,
amelyben az 55. életévét betölü.

Helyette§ítési a.lprogam: A helyett€sitést az óvoda saját pedagógu§aival oldja meg. A helyettesítésrc törtéíö beosári§nál a helyett€sítés általános
szempontj ait vessztik figyelembe.

3. Fin&nszírozási alDrogram:

- A szakvizsgás képzésre jelentk€ák€t ajogszabályi elóínisoknak megfelelő€n, költségvetésiinkbe beütemezve t€lvezzük. A fermtaíto
meghatároáatja azokal a szakvizsgára történö felkészítéseket és továbbképzeseke! amelyeken való reszvételh€z üímogatá§t n}ujt.

- A hétéves továbbképze§t már telje§itők folyamatos újbóli besorolása a továbbképzesi terv szerint ürrténik,
- Ha a pedagógus a neveló és oktató munkíját üibb mint hét éve ugyanazzal aziskolai végzettséggel és szakképzetségg€I látja el, olyan

továbbképzésben kell résá veDnie, amely ho7zÁjaíu| az adoú peda$ógus szakkepzettséghez kapcsolódó alapkepzésben meg§zerzett i§meretek és
jfutas§ág rnegújításához, kiegészítéséhez. Alkalmazrri kell akkor is, ha a szakmai megújító képzesben való reszvétel óta legalább tíz év eltelt.

- A277l|991.(XíL 22.) Korm.rend.16,§ (2) bek. a köv€tk€ző íendelkezést írja elő:
A pedagógus{ovábbkepzési költségek fedezéséhezhóz2ÁjáEllh t aközponti költs€gvetés, a feímtartó, a munkátaó. A má§ átal nem fedezett

költségeket a résztvevö viseli.

4. Helvettesiúési alDrogram.;

A képzésen résztvevő kolléga helyett€sítéset elsósorban a vátótársa látja el.



A beiskolí.Zísi tervet €gy nevelési évre készítjtik, ami az éve§ továbbképze§i teívetjeleíti. Eá a dokumentumot l é\,re minden év március l5. -ig
kell elkészíteni s a nevelotestíilettel véleményeztetni, valamint a fenntartóval elfogadtatni. Figyelembe kell venni a szakmai:n
véleményét is.

Bicske, 20l8.03.10.

zár rendelkezések

A továbbképzési program feliilvizsgílatit kezdeményeáeti az óvodavezetó vagy brármely pedagógus, ha a program lejárta el tt ilj zempontok vagy
feladatok meriiln k fel. A programot a nevel testiilet hagyja jóvá.
A továbbképzési program iÉttári elhely zése mellett a pedagógusok szám{áxa hozzáférhetóvé kell teíni.

Záradék

Nevel testiilet l 00%-ban jóváhagyta.

Bicske, 20l8.03.10.
Tóth Erzsébet általános vezet helyettes

*
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Bicske Városi Óvoda 2018. március hóban óvodapedagógus, fejlesaőpedagógus, pszichológus munkakÖrben
dolgozó munkatársainak továbbképzési ciklusai

ssZ Pedagógus neve: 1.

végzett-
sés

Diploma
Szakvizs-

ga

ciklus
vége:

1.

ciklus
vége

2. ciklrrs
vége

3.

ciklus
vége

Megjegyzés
aktuális idotartam vége:

1 Barrányosné Szabó
zsuzsatata

2003. 2013. 2010 2017-
M-
2020

2027 A hétéves idotartamot a

szakvizsga módosította : 2013,
2020-2027

z. Benkóné kalmrár
Debóra

1997 2001. 2008 20I5 2022 A hétéves idiltartam: 2022 90 óra

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

Márta
I979 A hétéves id tartam: MENTESUL

5. Dobos Ilona 2014 2021' 2028 A hétéves idótartarn: 202I
6. Hegyiné Kontra

Veronika
2017 2024 203I A hétéves idótarlarrl: 2024

7. Hiller szilvia I996 2003 2010 20I7 2024 A hétéves idótartam: 2024
8. Ivanyi Ferencné 1983 2002 A hétéves id tartam:

MENTESÜL
9. Komlósné Bognár

Mária
1998 2017 2005 2012 20l9 A hétéves idótartan: 2019 TELJ[]SITV1]/H

10. Orbán Erika 200l. 2008 A hétéves id tartam: 2018 TK JAVASOLT
l1. Tóth Erzsébet 1 998 20I5 2005 2012 2019-

M-2022
A hétéves id tartam: 2019-et
módosítja a 201S-ben szerzett

szakvizsga 2022-re

TELJESÍTVIYH

12. véehné kovács szilvia I992 2005 2005 2012 20l9 A hétéves idótartarn: 2019 TELJI]SÍTVI]/H



Bicske városi Óvoda József Attila utcai
Tagóvodája

ssz Pedagógus neve: Elso
végzett-

sés

Diploma
Szakvizs-

ga

ciklus
vége:

1.

ciklus
vése

2. ciklus
vége

aJ.

ciklus
vége

Megjegyzés
aktuális idotartam vége :

1 Abel Anikó 2005 2012 2019 A hétéves dótartam:2019 90 óra
2. Odor-Bajmóczy

Katinka
2017, 2024. A hétéves idótartam: 2024

J. Gv rikné Varosi Ilona l 998 2005 2012 20l9 A hétéves idotartam: 20l9 TEI,JESITVE/H
4. Hetzmann Maria 1989 2005 2012 20|9 A hétéves idótartam: 2019 TEl,JESITVE/H

Hunics lldikó l995 1999 2006 2013 2020 A hétéves id tatam: 2020 35 óra
6. Járfás Judit
7. Molnár Adrienn 2008 20I5 2022 A hétéves idótartam: 2022
8. karancsi sándorné l977 2005 2012 A hétéves idotartam: MENTESUL
9. Oláhné Erlein Judit I997 2005 2012 2019 A hétéves idótartam: 2019 TELJESITVE/H
10. patkóné Bátori

Erzsébet
l997 2013 2005 2012 2019-

M-2020
A hétéves idótartarn: 2020 TELJESITVE/H

ll Rábainé Marosán
Ildikó

2002 2009 20I6 2023 A hétéves idótartam: 2023

12. sipos Ildikó 2003 20l0 20l7 2024 A hétéves idótartama:2D24



Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája

SsZ, Pedagógus neve: Els
végzettség

Diploma
Szakvizs-

ga

ciklus
vége:

l. ciklus
vége

2. ciklus
vége

aJ.

ciklus
vége

Megiegyzés
aktuális id tartam vége:

l Barta Andrea 1986. 2005 2012 20I9 A hétéves id tartam: 2019 TELJESITVII/H
2. Bátorfi Rozália l983 20|I 2005 20I2-M-

20l 8

2025 A hétéves id tartam:2Ol8 TELJESITVR/H

aJ. Bense Gabriella l981 2005 2012 20l9 A hétéves idotanam: 2019 TELJESITVE/H
4. Borsodi Imréné 1996 2006 2005 2012-M-

20l3
2020 A hétéves idótartam: 2020 60 óra

5. Borsodi Inez 20I6 2023 2030 A hétéves id tartam: 2030

6. Dancsiné Czeiner Edit 1978 A hétéves idotanam teljesítése alól
MENTESÜL

7. Elek-Tóth Krisztina 2003 2007 20l4 202| A hétéves idótartam: 202l 60 óra

8. Erdélyszky Rozina 2006 20I3 2020 A hétéves idótartam: 2020

9. Horváth Istvánné 1988 2005 2012 20l9 A hétéves id tartam: 2019 70 ra

10. Nádiné Bachmajer
Tímea

2007 20I4 2021 A hétéves idótartam: 2021

11 Némethné Gloszauer
Mónika

1988 2005 2012 20l9 2026 A hétéves idotartam: 2019 TELJESITVE/H

12. Nyilasné Mészáros
Mareit

1997 2005 2012 2019 A hétéves idotartam: 2019 50 óra

13. péter katalin 2007 20I4 202l A hétéves ídótartam: 202I 60 óra

14. Ribai Erzsébet 20l6 2023 2030 A hétéves idotartam: 2030

15. Vakán Márta 1997 A hétéves id tartam alól
MENTESÜL

l6. Hollósi-Végh Dorottya 20l3 2020 2027 A hétéves idótartam: 2027

17. wendler Dorottya
18.
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Jelzések jelentése: M - módosítás a ciklus hosszában (másoddiploma, szakvizsga megszerzésével)

)018-2023

Továbbképzési terv
Jelmagyarázat továbbképzési id szak:

A továbbképzés teljesítve: T
Mentesiil a továbbképzés alól: M

óÁBv utca
S.sZ. pedasógus neve: 2018_19 2019-20 2020-21 202I-22 2022-23

1 Bárányosné Szabó Zsuzsanna M M K K K
2. Benk né Kalmár Debóra K K K A hétéves

idótartarn:2022
90 óra

K

J. Bakos viktória M M M M K
4. B hmné Széplaki Márta M M M M M
5. Dobos Ilona M M M K K
6. Hesviné kontra veronika M M M M M
7. Hiller Szilvia K K K K K
8. Iványi Ferencné M M M M M
9. Komlósné Bognár Mária TEL.IESITVE K K K K
10. Orbán Erika K K K K K
l1 'fóth Erzsébet M M M M K
12. Véshné Kovács Szilvia TELJESITVE K K K K
13.

l0



József Attila utcai Tagóvoda
s.sZ. pedasósus neve: 2018-19 2019-20 2020-21 202t-22 2022-23

1 Abel Anikó A hétéves
id tartam:2019

90 óra

K K K K

2. Odor-Baimóczy Katinka M M M M M
Gy rikné Városi llona TELJESlTVE K K K K

4. Hetzmann Mária TELJESITVE K K K K
5. Hrrnics Ildikó M TEl,JESITVE K K K
6. Jrirflís Judit
7. Molnár Adrienn K K K A hétéves

idótartam:2022
K

8. karancsi sandorné M M M M M
9. Oláhné Erlein Judit TELJESITVE K K K K
l0. patkóné Bátori Erzsébet M TELJESI,IVE M M M
11 Rábainé Marosán Ildikó K K K K A hétéves

idótaílaín:2023
12. Sipos Ildikó K K K K K

KAKAS TAGOVODA
S.SZ. Pedagógus neve: 2018_19 2019-20 2020-21 202I-22 2022-23

1 Bana Andrea TELJESITVE M M M M
2. Bátorfi Rozália M M M M M
J. Bense Gabriella TELJESITVE M M M M
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4. Borsodi Imréné K A hétéves
idíitartam:2020

60 óra

K K K

5. Borsodi Inez M M M M M
6. Dancsiné Czeiner Edit M M M M M
7. Elek-Tóth Krisáina K K A hétéves

idótartam:2021
60 óra

K K

8. Erdélyszky Rozina M M M M M
9. Hollósi-Végh DoroWa M M K K K
10. Horváth Istvanné A hétéves

id tartam: 2019
70 ra

K K K K

i 1. Nádiné Bachmajer Tímea K K A hétéves
idótartam:202I

K K

12. Némethné Gloszauer Mónika TELJI]SITVE K K K K
13. Nyi lasné Mészáros Margit A hétéves

id<ítartam:20l9
50 óra

M M M M

14. péter katalin K K A hétéves
id tartam:2019

60 óra

K K

15. Ribai Erzsébet M M M M M
l6. vakán Mrárta M M M M M
17. Wendler Dorottya
l8.
19.

20.
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201 8 évi BEISKOLÁZÁSI TERV az OKTATÁSI HIVATAL által javasolt ingyenes 30 órás képzések szerint

Bicske, 2018. március 10.

A nevelótesttilet a beiskolázási tervben foglaltakat 100%-ban támogatta.

d,i

Beiskolázási terv: 2018 év

1

Elsosegély.nyijtási ismeretek és ezek alkalmazása
k<jznevelési intézményekben (3 0 órás) Dunarij város

József Attila utcai Tagóvoda: 
.

Abel Anikó
Kakas Tagóvoda:

Borsodi Imréné,
Nyilasné Mészáros Margit,
Horváth Istvánné

2.

IP Vándorgyulés (30 óra) Szeged BVÓ Árpád utca: Orbán Erika

f
J.

Játék határokkal, megk<izelítések a gyermek-
pszichoterápiában (l0 óra ) Budapest

BVO Arpád utca: Orbán Erika

Iványi Fe{encné
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