„ A világ egyetlen fı
f ıiskolája és egyeteme sem tehet érted többet, m int hogy segít neked
segíteni önm agadon.”
(Frank Bettger)
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Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola
5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2.
OM azonosító: 037 828

Jogszabályi háttér:
•

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

•

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevık juttatásairól és
kedvezményeirıl

A program idıtartama:
2008. szeptember 01 – 2013. augusztus 31.
A program részei:
•
•
•
•

szakvizsgára vonatkozó alprogram
továbbképzési alpogram
finanszírozási alprogram
helyettesítési alprogram

I. Általános elvek
A továbbképzési program egységben kezelendı:
•

A mindenév március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel

•

A pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával

A pedagógus-továbbképzés célja
A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására,
bıvítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelı és oktató munka keretében a
tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény
tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer mőködtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a
közoktatási intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés
felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.
A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése
A továbbképzésben a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél
megszerzését követı hetedik év szeptember hónap elsı munkanapjától addig az évig,
amelyben az ötvenedik életévét betölti, hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban
meghatározottak szerint - vesz részt.
A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és
az elıírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. A továbbképzés egyéb,
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törvényben meghatározott módon is teljesíthetı (pl. pedagógus szakvizsgával, szakirányú
továbbképzésben második oklevél megszerzésével, stb.).
A továbbképzési kötelezettség csak az oktatási miniszter által évente két alkalommal kiadott
továbbképzési jegyzéken szereplı (akkreditált) továbbképzéssel teljesíthetı. Megtalálható az
Oktatási Hivatal www.oh.gov.hu szakirányú továbbképzések résznél illetve nyomtatatott
formában is beszerezhetı.
Megszüntethetı - az Mt. 89. § (3) bekezdése, illetve a Kjt. 30. §-ának (1) bekezdésének d)
pontjára hivatkozással - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti
jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem
fejezte be sikeresen.
A pedagógus jogai, kötelezettségei
A pedagógus kötelessége, hogy:
• a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alkalommal részt vegyen a
továbbképzésben,
• írásban kérje felvételét az iskola továbbképzési programjába, beiskolázási tervébe.
A pedagógus joga, hogy:
• akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési
kötelezettsége,
• a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséért hétévenként várakozási idejét egy évvel
csökkentsék,
• a pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékő oklevél megszerzését követı év elsı
munkanapjától magasabb osztályba sorolják,
• egyetemi oklevél, illetve doktori cím megszerzését követı hónap elsı napjától
magasabb osztályba sorolják akkor, ha korábban nem került megelılegezésre
magasabb fizetési osztálya.
A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal továbbképzésben vesz részt. Nem kell
továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát vagy egyéb
jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
A kötelezı továbbképzésben való részvételt nem lehet megkövetelni attól, aki az ötvenedik
életévét betöltötte.
A pedagógus igény szerint, akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha ötvenedik életévét
betöltötte valamint a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségét már teljesítette.
Amennyiben a pedagógus a továbbképzésben való részvételhez az iskola támogatását
kívánja igénybe venni vagy az érinti a munkaidejét köteles felvételét kérni a beiskolázási
tervbe. Ezt minden naptári év december 31-ig teheti meg. Az igényelt képzési formáról és
annak szükségességérıl egyeztet az igazgatóval a képzési feltételekrıl tájékoztatást nyújt. Az
intézményvezetı ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni az iskola.
Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervrıl a közalkalmazotti tanács (ennek
hiányában: szakszervezet) véleményét ki kell kérni.
Minden képzés (újabb végzettség, szakvizsga, továbbképzés) esetén az intézmény olyan
idıtartamra vállalja a támogatást, amely idıtartamig az adott képzés programja szerint tart.
Amennyiben a képzésen résztvevı dolgozó hosszabb idı alatt végez (pl. félévet ismétel) azt
neki kell fizetni.
A képzés elvégzésérıl a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet, stb.) bemutatni.
Amennyiben nem végzi el eredményesen a képzést az iskola által nyújtott támogatást vissza
kell fizetni az intézménynek.
Továbbképzési program
2008-2013
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II. Iskolánk pedagógus állományú dolgozói 2008. márciusában
Pedagógus neve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ardai Sándor
Árpád Zoltánné
Aziz Suhair
Barna Rita
Barnáné Lakatos Ilona
Barta László
Benkı Márta
Berényi Attila
Berényi Attiláné
Bondár Imre
Bondárné Mikola Marianna
Borbiróné Komócsin Julianna
Csekéné Szána Ilona
Czeglédi Gyula
Czeglédi Ildikó
Czellárné Zsuró Anikó
Czinege Istvánné
dr. Berkéné dr. Sajti Ilona
dr. Tabiné Lehotai Klára
Farkas Ilona
Fehér Gábor
Gyıri Hajnalka
Hegyesi Sándor
Hegyesiné Fekete Borbála
Hrivnák Hajnalka
Kardos József
Kiss Bernadett
Kiss Katalin
Knapekné Balogh Julianna
Kovács Sándorné
Kurpé Ildikó
Lengyel József
Magyar István
Mogyorósiné Nagy Beáta
Nagy András
Nagy Angelika

Elsı
végzettség
éve:

Megjegyzés

1978
1980
2007
1999.
1979
1979
2002
1980
1980
1987
1994
1983
1987
2004
1998
1999
1983
1981
1984
1992
1987
2006
1984
1984
2002
1982
2008
1984
1975
2000
1998
2006
1995
2008
2007
2008

Mentesül Kt. 19§ (5)
Mentesül Kt. 19§ (5)
A hét éves idıtartam vége: 2014
A hét éves idıtartam vége: 2006
Mentesül Kt. 19§ (5)
Mentesül Kt. 19§ (5)
A hét éves idıtartam vége: 2009
Mentesül Kt. 19§ (5)
Mentesül Kt. 19§ (5)
A hét éves idıtartam vége: 2005
A hét éves idıtartam vége: 2008
A hét éves idıtartam vége: 2005
A hét éves idıtartam vége: 2005
A hét éves idıtartam vége: 2011
A hét éves idıtartam vége: 2005
A hét éves idıtartam vége: 2006
A hét éves idıtartam vége: 2005
A hét éves idıtartam vége: 2005
A hét éves idıtartam vége: 2005
A hét éves idıtartam vége: 2015
Mentesül Kt. 19§ (5)
A hét éves idıtartam vége: 2013
A hét éves idıtartam vége: 2005
A hét éves idıtartam vége: 2005
A hét éves idıtartam vége: 2009
A hét éves idıtartam vége: 2005
A hét éves idıtartam vége: 2015
A hét éves idıtartam vége: 2005
Mentesül Kt. 19§ (5)
A hét éves idıtartam vége: 2007
A hét éves idıtartam vége: 2005
A hét éves idıtartam vége: 2013
A hét éves idıtartam vége: 2009
A hét éves idıtartam vége: 2015
A hét éves idıtartam vége: 2014
A hét éves idıtartam vége: 2015
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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2007
A hét éves idıtartam vége: 2014
Pál Csaba
2001
A hét éves idıtartam vége: 2008
Sáfián György
2007
A hét éves idıtartam vége: 2014
Sándor Erika
1995
A hét éves idıtartam vége: 2009
Simon Csaba
1995
A hét éves idıtartam vége: 2009
Simonné Szabó Andrea
1990
A hét éves idıtartam vége: 2005
Somogyiné Ambrus Erika
1999
A hét éves idıtartam vége: 2006
Szabó Ida
2000
A hét éves idıtartam vége: 2007
Szabóné dr. Vasvári Krisztina
1991
A hét éves idıtartam vége: 2005
Szabóné Mihály Hajnalka
2007
A hét éves idıtartam vége: 2014
Szabó Viktor
2004
A hét éves idıtartam vége: 2011
Szatmári Erika
1987
A hét éves idıtartam vége: 2005
Szijjártóné Kurucsó Mária
2005
A hét éves idıtartam vége: 2012
Szijjártóné Sándor Ágota
2001
A hét éves idıtartam vége: 2008
Szıke Imre Csaba
1988
A hét éves idıtartam vége: 2005
Szöllısi Zsuzsanna
2005
A hét éves idıtartam vége: 2012
Tóth Anita
2001
A hét éves idıtartam vége: 2008
Tóth Zoltán
1996
A hét éves idıtartam vége: 2010
Ujfalusi László
1974
Mentesül Kt. 19§ (5)
Vígh Éva
2006
A hét éves idıtartam vége: 2013
Zádori Edina

MAGYARÁZAT
Továbbképzés alól mentesül
Teljesítette a 7 éves továbbképzést
A 2008-2013 idıszakban továbbképzésre
kötelezett
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III. Továbbképzési terv
Aziz Suhair
Barna Rita
Benkı Márta
Bondár Imre
Bondárné Mikola Marianna
Borbiróné Komócsin Julianna
Csekéné Szána Ilona
Czeglédi Gyula
Czeglédi Ildikó
Czellárné Zsuró Anikó
Czinege Istvánné
dr. Berkéné dr. Sajti Ilona
dr. Tabiné Lehotai Klára
Farkas Ilona
Gyıri Hajnalka
Hegyesi Sándor
Hegyesiné Fekete Borbála
Hrivnák Hajnalka
Kardos József
Kiss Katalin
Kiss Bernadett
Kovács Sándorné
Kurpé Ildikó
Lengyel József
Magyar István
Mogyorósiné Nagy Beáta
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OM azonosító: 037 828
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Nagy András
Nagy Angelika
Pál Csaba
Sáfián György
Sándor Erika
Simon Csaba
Simonné Szabó Andrea
Somogyiné Ambrus Erika
Szabó Ida
Szabóné dr. Vasvári Krisztina
Szabóné Mihály Hajnalka
Szabó Viktor
Szatmári Erika
Szijjártóné Kurucsó Mária
Szijjártóné Sándor Ágota
Szıke Imre Csaba
Szöllısi Zsuzsanna
Tóth Anita
Tóth Zoltán
Ujfalusi László
Zádori Edina
Magyarázat
Továbbképzési idıszak
Nem kötelezı a továbbképzés
Mentesül a továbbképzés alól
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A továbbképzés szakaszai
•
•
•
•

az egyes pedagógusra vonatkozó hétéves továbbképzési szakasz azt határozza meg,
hogy az adott személynek mely idıszakon belül kell teljesítenie a továbbképzésen
való részvételi kötelezettséget
a továbbképzés ütemezésérıl a munkáltató írásban értesíti a pedagógust, vagy írásban
kéri a pedagógus.
a hétéves kötelezettség idıtartama a pedagógus diplomájának megszerzését követı 7.
év szeptember 01.-én kezdıdik és addig az évig tart, amelyben az ötvenedik életévét
betölti.
azoknál, akik 1990. december 30. után végeztek, a kezdı idıpont meghatározásánál
mindig az elsı olyan oklevél az irányadó, amellyel a pedagógus munkakört be lehet
tölteni. Azoknál, akik 1990. december 01. elıtt végeztek, ott a ciklus 1998. június 01.
indul.

A továbbképzések ütemezését az éves beiskolázási terv tartalmazza
A beiskolázási terv elkészítésénél elınybe kell részesíteni azt:
• akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra (20082013 között betöltik a 40. életévüket, vagy közelednek a rendszerbıl való kilépést
jelentı 50. életévükhöz.)
• akiknek a hétévente való továbbképzésen való részvétellel a munkáltató elrendelte
• akik a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkeztek
A csoportosítási fontossági sorrendet jelent.
Túljelentkezés esetén a programba való felvételnél figyelembe vesszük:
• az iskola pedagógiai programjának pedagógusokkal szemben támasztott igényeit,
• az iskola pedagógus szükségleteit,
• az elızı továbbképzés dátumát (az élvez elsıbbséget, aki régebben vett részt
továbbképzésen, illetve szakvizsgába beszámítható képzésben akar részt venni).
A továbbképzési program elfogadása után az igazgató írásban értesíti azokat a
pedagógusokat, akik részt vehetnek a továbbképzésben.
Az iskola a továbbképzési programról, beiskolázási tervekrıl nyilvántartást vezet.
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IV. Szakvizsgára vonatkozó alprogram

Alapfogalom:
•

szakvizsga alatt a szakvizsgára felkészítı felsıoktatási szakirányú továbbképzést kell
érteni.

Szakvizsgára történı felkészülés:
•
•
•

hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához,
kiegészítéséhez, a pedagógus munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges
gyakorlat, képesség, pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez
hozzájárulhat a vezetıi, szakértıi, a vizsgaelnöki, a vezetıtanári (gyakorlatvezetı)
tevékenységhez, a pedagógiai szakmai szolgáltatások, a pedagógiai szakszolgálatok
ellátásához szükséges ismeretek megszerzéséhez
az alapkészségben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötıdı új ismereteket nyújthat

Finanszírozás:
Elınyt élveznek azok a szakvizsgák, amelyek pedagógiai programunk megvalósítását
segítik. A szakvizsgára való felkészítés költségtérítéses. Az iskola a részvételi díj 80%-át
vállalja költségvetési keretébıl. Utazási költség arányos térítése az éves költségvetésünk
ismeretében vállalható fel. A szakvizsgázó köteles az intézménnyel egyeztetni, hogy hol,
milyen feltételek mellett kívánja megszerezni a szakvizsgát. Az iskola a lehetı
leggazdaságosabb megoldás esetén vállalja fel a fenti költségek térítését.
A szakvizsga letételét követıen a következı év január elsején a pedagógus magasabb
fizetési osztályba sorolandó, valamint fizetési fokozatok közötti várakozás idejét egy évvel
csökkenteni kell.
Helyettesítési alprogram:
Elsıdleges cél: a rendelkezésre álló kínálatból olyan felkészülési lehetıség kiválasztása,
amelyek nem tanítási idıben történnek. Amennyiben ez nem lehetséges:
• olyan órarend kialakítása, hogy a továbbképzési napon az érintett pedagógusnak a
lehetı legkevesebb órája legyen
• szakos helyettesítés biztosítása
• állandó helyettes beállítása
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V. Továbbképzésre vonatkozó alprogram

Alapfogalmak:
• a továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bıvítésére,
fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van:
• a nevelı és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen
foglalkozás megtartásához,
• a közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez,
• a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához,
• a vizsgarendszer mőködtetéséhez,
• a mérési, értékelési feladatok, a közoktatási intézményirányítási, vezetési feladatainak
ellátásához.
• A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is
A továbbképzés fajtái:
• hétévenkénti továbbképzés
• egyéb- nem a hétévenkénti továbbképzés körébe tartozó-továbbképzés
A hétévenkénti továbbképzés jellemzıi:
• pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követı
hetedik év szeptember hónap elsı munkanapjától addig az évig, amelyben az
ötvenedik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a
továbbképzésben
A hétévenkénti továbbképzés az alábbi pontokban felsorolt módon teljesíthetı:
•

hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább
százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel
az elıírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.
e rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások idıtartama negyvenöt perc

•
•

A hétévenkénti továbbképzés teljesíthetı:
•

a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékő vizsga letételét igazoló oklevél

•

a munkakör betöltésére jogosító felsıfokú iskolai végzettség és szakképzettség
megszerzése után további fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzésben, kiegészítı
alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben második vagy további oklevél

•

a szakmai elméleti, szakmai elıkészítı tantárgyat oktató, szakmai elıkészítı,
szakmai alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó
oktatást végzı, valamint gyakorlati képzést végzı pedagógus esetén a szakirányú
végzettség és szakképzettség mellett az elsı pedagógus oklevél
Továbbképzési program
2008-2013
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•
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a közoktatásról szóló törvény 127. és 128. §-ában felsorolt végzettség,
szakképzettség mellett, a közoktatásról szóló törvény 17. §-ában meghatározott
felsıfokú iskolai végzettség és szakképzettség
a nevelı és oktató munkát segítı, az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt
szintő és a felsıfokú szakképesítés megszerzésével

A hétévenkénti továbbképzés akkor teljesíthetı a következıkben felsorolt felkészítésben:
továbbképzésben való részvétellel, ha a munkáltató az elvégzést tanúsító okirat vagy a képzési
program és a résztvevı írásbeli beszámolója alapján a továbbképzést elfogadja, feltéve, ha
annak ideje legalább öt hét. Ha a továbbképzés ideje nem éri el az öt hetet, a részvételi idıt
naponként hat tanórai foglalkozásként kell beszámítani a hétévenkénti továbbképzés
teljesítésébe.
• nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén nevelı, tanító pedagógus, a nemzeti, etnikai
kisebbség nyelve szerinti országban, két tanítási nyelvő iskolai oktatásban célnyelven
tanító pedagógus a célnyelv szerinti országban, idegen nyelvet oktató pedagógus a
nyelv szerinti országban, nyelvi felkészítésben
•

nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban,
kollégiumi nevelésben-oktatásban részt vevı pedagógus az anyaországban népismeret,
országismeret oktatásával összefüggı továbbképzésben

•

héber nyelven nevelı, tanító pedagógus Izraelben nyelvi felkészítésben, illetve
népismeret, országismeret oktatásával összefüggı továbbképzésben

•

az Európa Tanács Pestalozzi programjában, az Európa Tanács Élı Nyelvek Európai
Központja programjában, az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjában
meghirdetett, valamint a kétoldalú kormányközi munkatervek alapján szervezett
továbbképzésben való részvétellel

Egyéb továbbképzés:
Egyéb továbbképzés- vagyis hétévenkénti továbbképzésen túli képzés – az:
• melyen olyan pedagógus vesz részt, aki nem esik a hétévenkénti továbbképzés
kötelezettség alá
• melyen olyan pedagógus vesz részt, aki már eleget tett a hétévenkénti továbbképzési
kötelezettségének
A továbbképzés szakaszai
•
•

az egyes pedagógusra vonatkozó hétéves továbbképzési szakasz azt határozza meg,
hogy az adott személynek mely idıszakon belül kell teljesítenie a továbbképzésen való
részvételi kötelezettséget
a továbbképzés ütemezésérıl a munkáltató írásban értesíti a pedagógust, vagy írásban
kéri a pedagógus.
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a hétéves kötelezettség idıtartama a pedagógus diplomájának megszerzését követı 7.
év szeptember 01.-én kezdıdik és addig az évig tart, amelyben az ötvenedik életévét
betölti.
azoknál, akik 1990. december 30. után végeztek, a kezdı idıpont meghatározásánál
mindig az elsı olyan oklevél az irányadó, amellyel a pedagógus munkakört be lehet
tölteni. Azoknál, akik 1990. december 01. elıtt végeztek, ott a ciklus 1998. június 01.
indul.

A továbbképzések ütemezését az éves beiskolázási terv tartalmazza.
A beiskolázási terv elkészítésénél elınybe kell részesíteni azt:
• akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra (20082013 között betöltik a 40. életévüket, vagy közelednek a rendszerbıl való kilépést
jelentı 50. életévükhöz.)
• akiknek a hétévente való továbbképzésen való részvétellel a munkáltató elrendelte
• akik a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkeztek
A csoportosítási fontossági sorrendet jelent.
Finanszírozási alprogram
A továbbképzés költségeinek támogatására rendelkezésre álló összeg felhasználása az alábbi
sorrendben történik.
• a hétéves továbbképzés hatálya alá esı pedagógusok helyettesítésének költsége.
• a hétéves továbbképzés hatálya alá esı, helyettesítést nem igénylı pedagógusok
továbbképzési költségeihez való hozzájárulás (a tandíj max. 80 %-a)
• a hétéves továbbképzés hatálya alá esı, helyettesítést igénylı pedagógusok
továbbképzési költségeihez való hozzájárulás.
• a hétéves továbbképzés hatálya alá nem esı, helyettesítést nem igénylı pedagógusok
továbbképzési költségeihez való hozzájárulás (a tandíj max. 80 %-a).
Helyettesítési alprogram
A helyettesítést az iskola saját pedagógusaival oldja meg. A helyettesítésre történı
beosztásnál a helyettesítés általános szempontjait vesszük figyelembe (szakos helyettesítés,
egyenletes terhelés).
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VI. Egyéb rendelkezések
Tanulmányi szerzıdést köthetı azokkal akik:
• szakvizsgára felkészítı továbbképzésen vesznek részt,
• diplomával járó továbbképzésen vesznek részt,
• olyan továbbképzésen vesznek részt, amelynek képzési díja meghaladja az
50. 000 Ft-ot.
Továbbá:
•
•
•
•

a továbbképzés költségeit számlával kell igazolni
a továbbképzés elvégzését a vonatkozó kormányrendeletben elıírtaknak
megfelelıen kell igazolni
aki önhibájából nem végzi el a vállalt továbbképzést, vagy annak elvégzésérıl
nem nyújtja be a rendeletekben elıírt igazolást, az a teljes összeget köteles
visszafizetni
a továbbképzés támogatására rendelkezésre álló összegrıl analitikus
nyilvántartást kell vezetni

Kardos József
szakszervezeti titkár

P.h.

Hegyesi Sándor
nevelıtestület részérıl

Magyar István
igazgató

Szeghalom, 2008. március 04.
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