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Vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a osvedčenia o atestáciách













































SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
________________________________________________________
poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Evidenčné číslo osvedčenia				:           
Číslo/dátum vydania rozhodnutia o akreditácii		:       
Počet získaných kreditov				:
Kredity platia) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) do						:

O S V E D Č E N I E
o ukončení aktualizačného vzdelávania 

Titul, meno, priezvisko		:  
Rodné priezvisko			: 		
Dátum a miesto narodenia	:
 						
Absolvoval(a) 
aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s názvom:

Určené pre (kategória/podkategória/kariérová pozícia):

V rozsahu) V prípade overovania profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním sa namiesto počtu vyučovacích hodín uvedie text „§ 35 ods. 6 zákona“.)       				vyučovacích hodín a ukončil(a) ho záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania. 
Názov záverečnej prezentácie: 



odtlačok pečiatky



_______________________			         ____________________________________
Dátum vydania osvedčenia			          Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
_____________________________________________________
poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Evidenčné číslo osvedčenia				:
Číslo/dátum vydania rozhodnutia o akreditácii		:
Počet kreditov						:
Kredity platia) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) do						:

O S V E D Č E N I E
o ukončení aktualizačného vzdelávania

Titul, meno, priezvisko	:
Rodné priezvisko			:
Dátum a miesto narodenia	:

Absolvoval(a) 
aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s názvom:

Určené pre (kategória/podkategória/kariérová pozícia):

V rozsahu) V prípade overovania profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním sa namiesto počtu vyučovacích hodín uvedie text „§ 35 ods. 6 zákona“.)				vyučovacích hodín a ukončil(a) ho záverečnou prezentáciou pred skúšobnou komisiou. 
Názov záverečnej prezentácie: 



odtlačok pečiatky



_______________________                           ___________________________________
Dátum vydania osvedčenia	                          Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
_____________________________________________________
poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Evidenčné číslo osvedčenia				: 
Číslo/dátum vydania rozhodnutia o akreditácii		:
Počet kreditov						:
Kredity platia) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) do						:

O S V E D Č E N I E
o ukončení inovačného vzdelávania

Titul, meno, priezvisko	:  
Rodné priezvisko			:
Dátum a miesto narodenia	:

Absolvoval(a) 
inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s názvom:

Určené pre (kategória/podkategória/kariérová pozícia):

V rozsahu) V prípade overovania profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním sa namiesto počtu vyučovacích hodín uvedie text „§ 35 ods. 6 zákona“.)				vyučovacích hodín a ukončil(a) ho záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou. 
Názov záverečnej prezentácie: 


odtlačok pečiatky




_______________________              	        ____________________________________
Dátum vydania osvedčenia:		                      Podpis štatutárneho  zástupcu poskytovateľa


SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
_____________________________________________________
poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Evidenčné číslo osvedčenia				:
Číslo/dámu vydania rozhodnutia o akreditácii		:
Počet kreditov						:
Kredity platia) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) do						:

O S V E D Č E N I E
o ukončení špecializačného inovačného vzdelávania 

Titul, meno, priezvisko		: 
Rodné priezvisko			:
Dátum a miesto narodenia	:

Absolvoval(a) 
špecializačné inovačné vzdelávanie podľa § 40 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s názvom:

Určené pre (kariérová pozícia):

V rozsahu) V prípade overovania profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním sa namiesto počtu vyučovacích hodín uvedie text „§ 35 ods. 6 zákona“.)				vyučovacích hodín a ukončil(a) ho záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou. 
Názov záverečnej prezentácie: 

odtlačok pečiatky



______________________			          ___________________________________
Dátum vydania osvedčenia                                           Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
_____________________________________________________
poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Evidenčné číslo osvedčenia				:
Číslo/dátum vydania rozhodnutia o akreditácii		:

O S V E D Č E N I E
o ukončení funkčného inovačného vzdelávania 

Titul, meno, priezvisko		:
Rodné priezvisko			:
Dátum a miesto narodenia	:

Absolvoval(a) 
funkčné inovačné vzdelávanie podľa § 40 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s názvom:

Určené pre (kariérová pozícia):

V rozsahu) V prípade overovania profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním sa namiesto počtu vyučovacích hodín uvedie text „§ 35 ods. 6 zákona“.)				vyučovacích hodín a ukončil(a) ho záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou. 
Názov záverečnej prezentácie :



odtlačok pečiatky




______________________                                      ___________________________________
Dátum vydania osvedčenia	                                    Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
_____________________________________________________
poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Evidenčné číslo osvedčenia				: 
Číslo/dátum vydania rozhodnutia o akreditácii		: 

O S V E D Č E N I E
o ukončení funkčného vzdelávania

Titul, meno, priezvisko		:  
Rodné priezvisko			:
Dátum a miesto narodenia	:

Absolvoval(a) 
funkčné vzdelávanie podľa § 38 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s názvom:

Určené pre (kariérová pozícia):

V rozsahu	vyučovacích hodín a ukončil(a) ho obhajobou písomnej záverečnej práce s názvom

a záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou. 




odtlačok pečiatky



______________________                                      ____________________________________
Dátum vydania osvedčenia	                                Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
_____________________________________________________
poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Evidenčné číslo osvedčenia				: 
Číslo/dátum vydania rozhodnutia o akreditácii		:
Počet kreditov						:
Kredity platia) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) do						:

O S V E D Č E N I E
o ukončení špecializačného vzdelávania 

Titul, meno, priezvisko		:
Rodné priezvisko			:
Dátum a miesto narodenia	:

Absolvoval(a) 
špecializačné vzdelávanie podľa § 37 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s názvom:

Určené pre (kariérová pozícia):

V rozsahu) V prípade overovania profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním sa namiesto počtu vyučovacích hodín uvedie text „§ 35 ods. 6 zákona“.)	vyučovacích hodín a ukončil(a) ho obhajobou písomnej záverečnej práce s názvom 

a záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou. 




odtlačok pečiatky


_____________________              			____________________________________
Dátum vydania osvedčenia                                              Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
_____________________________________________________
poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Evidenčné číslo osvedčenia				: 
Číslo/dátum vydania rozhodnutia o akreditácii		:
Počet kreditov						:
Kredity platia) Uvedie sa dátum určený podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) do						:

O S V E D Č E N I E
o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu

Titul, meno, priezvisko		:
Rodné priezvisko			:
Dátum a miesto narodenia	: 

Absolvoval(a) 
kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s názvom:

Určené pre (kategória/podkategória):

V rozsahu	vyučovacích hodín a ukončil(a) ho obhajobou písomnej záverečnej práce s názvom 

a záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou, čím si doplnil(a) kvalifikačný predpoklad na: 



odtlačok pečiatky


______________________                                              _________________________________
Dátum vydania osvedčenia                                                   Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
_____________________________________________________
poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Evidenčné číslo osvedčenia				: 
Číslo/dátum vydania rozhodnutia o akreditácii		:

O S V E D Č E N I E
o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov na doplnenie pedagogickej spôsobilosti

Titul, meno, priezvisko		:
Rodné priezvisko 			:
Dátum a miesto narodenia	:

Absolvoval(a) 
kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a)  zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s názvom:

Určené pre (kategória/podkategória):

V rozsahu	vyučovacích hodín a ukončil(a) ho obhajobou písomnej záverečnej práce s názvom 

a záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou, čím si doplnil(a) kvalifikačný predpoklad v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky: 



odtlačok pečiatky



_____________________		                          _________________________________
Dátum vydania osvedčenia                                                   Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
_____________________________________________________
poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania

Evidenčné číslo osvedčenia				: 
Číslo a dátum vydania rozhodnutia o akreditácii		:

O S V E D Č E N I E
o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

Titul, meno, priezvisko		: 
Rodné priezvisko			:
Dátum a miesto narodenia	:

Absolvoval(a) 
kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s názvom:


Určené pre (kategória/podkategória):

V rozsahu	vyučovacích hodín a ukončil(a) ho obhajobou písomnej záverečnej práce s názvom 

a záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou, čím si doplnil(a) kvalifikačný predpoklad v oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky _______________________________________________ 
a špeciálnej pedagogiky.


odtlačok pečiatky



______________________                                        __________________________________
 Dátum vydania osvedčenia                                                Podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
_____________________________________________________
organizácia uskutočňujúca atestácie


Evidenčné číslo osvedčenia:

O S V E D Č E N I E
o prvej atestácii 


Titul, meno, priezvisko		:  

Rodné priezvisko				: 

Dátum a miesto narodenia		:

Stupeň dosiahnutého vzdelania	:

Zaradenie do kategórie/podkategórie	:

Vykonal(a) 
prvú atestáciu podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov





___________________________________________________________________________
názov atestačnej práce




odtlačok pečiatky




________________________                                 ___________________________________
Dátum vykonania atestácie              			Podpis štatutárneho orgánu organizácie


SLOVENSKÁ REPUBLIKA
					
_____________________________________________________
organizácia uskutočňujúca atestácie


Evidenčné číslo osvedčenia: 

O S V E D Č E N I E
o druhej atestácii 


Titul, meno, priezvisko		:  

Rodné priezvisko				: 

Dátum a miesto narodenia		:

Stupeň dosiahnutého vzdelania	:

Zaradenie do kategórie/podkategórie	: 

Vykonal(a) 

druhú atestáciu podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov





__________________________________________________________________________
názov atestačnej práce



odtlačok pečiatky



______________________                                    __________________________________
 Dátum vykonania atestácie                    			Podpis štatutárneho orgánu organizácie



