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Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus 

álláshelyünk van, amibıl 9 álláshely van betöltve, amelyeken 11 fı pedagógus van foglalkoztatva 

fél- illetve teljes állásban. 

A tantestület többsége fiatal, akik jelenleg is tanulmányokat folytatnak, a másik része nyugdíjas 

korosztály, akiknek továbbképzési kötelezettsége már nincs. 

Továbbképzésre mégis szükség van olyan témakörökben, amelyekkel elsısorban az oktatási, 

nevelési módszertani felkészültséget lehet bıvíteni, ami elısegíti a pedagógiai program minél 

eredményesebb megvalósítását. 

A tantestület tagjainak iskolai végzettsége folyamatban lévı tanulmányai, a pedagógus-

továbbképzés esedékessége. 

 

Név Végzettség Beosztás Folyamatban 
van 

Továbbképzés 
esedékessége 

Élesné Asztalos 
Zsuzsanna 
(0,5 állás, sz.: 1973.) 

Fıiskola 
Matematika - rajz  

Igazgatóhelyettes, 
tanár 

Egyetem 
pedagógia 

2016 

Béres Tamás  
(0,5 állás, sz. 1979.) 

Fıiskola 
Magyar-
mővelıdésszervezı 

Gyakorlati 
oktatásvezetı, 
tanár 

Mesterképzés 
magyar 

2016 

Tumpek András 
(0,5 állás, sz.: 1975.) 

Fıiskola  
angol 

Minıségfejlesztési 
vezetı, 
tanár 

Egyetem 
angol 

2017 

Késmárki Krisztina 
(0,5 állás, sz.: 1972.) 

Fıiskola 
Magyar-
mővelıdésszervezı 
Egyetem 
Mővelıdési és 
felnıttképzési 
menedzser 

Osztályfınöki 
munkaközösség 
vezetı, 
tanár 

Mesterképzés 
magyar 

2016 

Dr. Antal Balázs 
(teljes állás, sz.:1977.) 

Fıiskola 
Magyar 
Egyetem 
Magyar, PhD 

tanár -  2015 

Gál Ottó 
(0,5 állás, sz.: 1971.) 

Fıiskola 
Magyar-történelem 

tanár -  2009 

Jakabacska Tibor 
(teljes állás, sz.: 1970.) 

Egyetem  
Angol-történelem 
Fıiskola 
közgazdász 

tanár - 2009 

Dr. Madácsi Mária 
(teljes állás, sz.: 1942.) 

Fıiskola 
Tanító, 
Egyetem 
Pszichológus 
Pedagógia 

tanár - - 



Palotainé dr. Papp 
Ildikó 
(teljes állás, sz.: 1941.) 

Egyetem 
Mezıgazdasági 
agrármérnök, 
Fıiskola 
Agrárszakmérnök, 
Adótanácsadó 
szakvizsga 
 

tanár - - 

Pávai László 
(teljes állás, sz.: 1946.) 

Egyetem 
Orosz-német 

tanár -  - 

Békési Elemér 
(teljes állás, sz.: 1946.) 

Egyetem 
Matematika-fizika 
Pedagógus 
szakvizsga 
Közigazgatási 
szakvizsga 

Igazgató, 
tanár 

-  -  

 

 

a) Pedagógus szakvizsgára vonatkozó alprogram: 

Figyelembe véve a folyamatban lévı tanulmányokat, illetve a továbbképzési igényt iskolánk 

érdeke és a pedagógiai program alapján, ilyen alprogrammra a következı 5 évbe nincs 

szükség. 

 

b) Pedagógus továbbképzésre vonatkozó alprogram: 

A továbbképzés esedékessége a pedagógusoknál azt mutatja, hogy Gál Ottó és Jakabacska 

Tibornak indokolt részt venni továbbképzésben. 

Gál Ottó 2009. szeptemberétıl magyar nyelv- és irodalom szakon a mesterképzést kezdi el, 

saját elhatározásából. 

Jakabacska Tibor 2005-ben doktori programba kezdett, amit 1,5 év után megszakított. 

İsztıl szeretné folytatni a programot. Mindent figyelembe véve jogszabályi elıírás szerinti 

kötelezı jellegő pedagógus továbbképzést a tervezési idıszakra nem kell szervezni, 

biztosítani. 

Figyelembe véve, hogy második tanéve mőködik szakközépiskolánk, szükség van olyan 

továbbképzésre, amellyel segíthetjük a minél eredményesebb pedagógiai tevékenységet, a 

pedagógusok munkáját. 

 

A következı idıszakra az alábbi témakörökben tervezünk továbbképzést: (jellemzıen az 

egész tantestület részére): 

 



- Tanulói autonómia és tanulóközpontú oktatás 

- Tanulási zavarok felismerése 

- Személyes hatékonyság fejlesztése a kommunikációban (a konfliktusok okai és kezelése az 

iskolában) 

 

c) Finanszírozási alprogram: 

A pedagógus továbbképzési központi normatív támogatás az alapvetı fedezet: 2009-ben ez 

105.300 Ft. A tervezési idıszakban ebbıl akkreditált pedagógus továbbképzési programokat 

finanszíroztunk 80%-os mértékben. A 20%-ot a fenntartó bevételei terhére finanszírozza. 

Minden évben hasonló finanszírozást tervezünk. 

 

d) Helyettesítésre vonatkozó alprogram 

 

A továbbképzési programokat tanítási idın kívül szervezzük, így nincs szükség helyettesítési 

alprogramra (a jelenleg fıiskolai, egyetemi tanulmányokat folytatók konzultációs napjai sem érintik 

a tanórai foglalkozásokat). 

 

Nyíregyháza, 2009. március 13. 

 

 

 Békési Elemér 
     igazgató 
 
 
 
 



 
Pedagógus továbbképzési beiskolázási terv 

 
2009/2010-es tanév 

 
 

Név Beosztás Továbbképzés Helye Kezdete Várható 
befejezés 

Gál Ottó tanár Mesterképzés 
Magyar nyelv 
és irodalom 

Nyíregyházi 
Fıiskola 

2009. 
szeptember  

2010. június 

Jakabacska 
Tibor 
 

tanár Doktori 
program 

Debreceni  
Egyetem 

2009. 
szeptember 

2011. június 

A tantestület 
tagjai 
 

 Tanulói 
autonómia és 
tanuló 
központi 
oktatás 

Nyíregyházi 
Fıiskola KTI 

2009. 
szeptember 

2009. október 

 
 
Nyíregyháza, 2009. március 13. 
 
 
 
 

Békési Elemér 
     igazgató 
 
 
 



 
 

KÉRELEM 
 
 

pedagógus továbbképzésben való részvételre 

 

 

Alulírott ………………………………… (név) ………………………. (beosztás) a Nyíregyházi 

Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának dolgozója kérem, hogy 

szakközépiskolánk 2009/2010-es tanévre szóló pedagógus továbbképzési beiskolázási tervébe 

vegyenek fel.  

 

A továbbképzés megnevezése:………………………………… 

 

Kezdı idıpont: ………………., várható befejezés idıpontja: …………………. 

 

 

Nyíregyháza, 2009. március 10. 

 

 

          ………………………….. 
                           aláírás 


