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PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE

Poskytovateľ: 
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, Banská Bystrica
V zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Druh kontinuálneho vzdelávania 2)
špecializačné
Názov vzdelávacieho programu
Kariérne poradenstvo
	

Tituly, meno  priezvisko
Titul
Meno
Priezvisko
Titul
Rodné priezvisko

Dátum narodenia
Miesto narodenia
Bydlisko 
(trvalý pobyt)
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Telefón
E-mail
Telefón (mobil)
E-mail



Stupeň dosiahnutého pedagogického vzdelania/absolvovanie študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti na doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania (presný názov a sídlo školy, fakulty):
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED 3)

Dĺžka pedagogickej praxe

Aprobácia (odbor)
Aprobácia 1
Aprobácia 2
Aprobácia 3
Číslo diplomu

Dátum vystavenia diplomu

Vystavený kým
(názov školy a fakulty)

Sídlo školy




Pracovisko
(úplný názov)

Adresa
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Okres

Kraj

Telefón 
E-mail
Predvoľba/Tel.č.
E-mail
Kategória pedagogického / odborného zamestnanca 1)

Podkategória pedagogického zamestnanca 2)

Kariérový stupeň 3)

Kariérová pozícia 4)

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o kontinuálnom vzdelávaní v súlade so zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V
dňa
Podpis pedagogického/odborného zamestnanca
V
dňa
Podpis riaditeľa/zriaďovateľa 
Vyplňte, prosím, paličkovým písmom.
Vysvetlivky na druhej strane.										








1) Kategórie pedagogických zamestnancov 
2) Podkategórie pedagogických zamestnancov 
4) Kategórie odborných zamestnancov 
 
učiteľ

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
psychológ, školský psychológ

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
školský logopéd

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
špeciálny pedagóg

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
školský špeciálny pedagóg

učiteľ základnej umeleckej školy
terénny špeciálny pedagóg

učiteľ jazykovej školy
liečebný pedagóg

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
sociálny pedagóg
majster odbornej výchovy


vychovávateľ



pedagogický asistent

asistent učiteľa


asistent vychovávateľa


asistent majstra odbornej výchovy

zahraničný lektor


tréner športovej školy a tréner športovej triedy


korepetítor



3) Kariérové stupne 
4) Kariérové pozície 
začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec
pedagogický zamestnanec špecialista 
triedny učiteľ


výchovný poradca
samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec

kariérový poradca


uvádzajúci pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou

vedúci predmetovej komisie


vedúci metodického združenie
pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou

vedúci študijného odboru


koordinátor informatizácie


iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie
zahraničný lektor



tréner športovej školy a tréner športovej triedy



korepetítor






odborný zamestnanec špecialista
uvádzajúci odborný zamestnanec


supervízor


iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca

vedúci pedagogický zamestnanec 


vedúci odborný zamestnanec

			

