PRIHLÁŠKA NA I. až III. STUPEŇ VZDELÁVANIA
Druh kontinuálneho
vzdelávania

Aktualizačné

Názov vzdelávacieho
programu

Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia

Tituly, meno
priezvisko
Rodné
priezvisko
Zaradenie do
skupiny
)
zraniteľnosti1 :
Bydlisko
(trvalý pobyt)
Telefón
E-mail

Titul

Meno

Priezvisko
Dátum narodenia

 migranti

 menšiny

Titul
Miesto narodenia

 zdravotne postihnutí
Číslo

Ulica
t.č

PSČ

Mesto
e-mail

Stupeň najvyššieho
dosiahnutého vzdelania
)
podľa ISCED 2

Dĺžka pedagogickej praxe
Aprobácia 1

Aprobácia (odbor)

Aprobácia 2

Číslo diplomu

Aprobácia 3

Dátum vystavenia diplomu

Vystavený kým
(názov školy a fakulty)
Sídlo školy
Pracovisko
(úplný názov)
Adresa

Číslo

Ulica

Okres
Telefón
E-mail

PSČ

Mesto

Kraj
t.č.

e-mail

Podkategória
pedagogického
zamestnanca 4)

Kategória pedagogického
zamestnanca 3)
Kariérový stupeň 5)

Zúčastním sa:
 I. až III. stupňa
 II. a III. stupňa
Mám záujem o zaradenie do skupiny (výber označte ):
 ISCED 1 a ISCED 2 (ZŠ)

 III. stupňa
 ISCED 3 (SŠ)

Mám záujem o zaradenie do skupiny predmetov

 vyučovacie jazyky

 cudzie jazyky

 matematika a ostatné predmety

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 Bratislave
V Bratislave

Dňa

Podpis pedagogického/odborného zamestnanca

Dňa

Podpis riaditeľa/zriaďovateľa 6)

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Tel: +421-2-68 26 01 01, Fax: +421-2-68 26 02 42, mail: info@nucem.sk, URL: www.nucem.sk

Vysvetlivky:
1)
2)

Vyplniť, ak je relevantné.
Stupne vzdelania podľa ISCED ´97:
Názov stupňa vzdelania

ISCED
1a2
3
4
5a6
3)

učiteľ

Základné alebo nižšie stredné vzdelanie
Vyššie stredné vzdelanie
Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie
Univerzitné vzdelanie

Kategória pedagogických
zamestnancov

4)

Podkategórie pedagogických
zamestnancov
učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ
prvého stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
(učiteľ druhého stupňa základnej školy)
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)

5)

Kariérový stupeň

samostatný pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou
pedagogický zamestnanec s druhou
atestáciou

6)

Riaditeľ/zriaďovateľ podpisom potvrdzuje správnosť uvedených údajov v prihláške. Podpis riaditeľa/zriaďovateľa nie je
podmienkou prihlásenia. V prípade chýbajúceho podpisu riaditeľa/zriaďovateľa je nutné sa na vzdelávaní preukázať originálom
diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Zároveň je potrebné so sebou priniesť aj kópiu tohto diplomu, ktorá sa po overení
priloží k prihláške na vzdelávanie.
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