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TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

Elkészítése és elfogadása:
A továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-ig
Elfogadja: Fenntartó
Véleményezi: Nevelőtestület
Közalkalmazotti Tanács
1. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.)
- 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
- 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról
2. ÁLTALÁNOS ELVEK
A pedagógus továbbképzés célja:
A pedagógus-alapképzésben megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az

•

egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése.
A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására,

•

bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a
gyermekekkel való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének
megszervezéséhez. A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.
• A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és
továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt.
• A fenntartó az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján ellenőrzi
• a) a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program
összhangját,
• b) a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és
•

c) ha a nevelési-oktatási intézményt nem az állami intézményfenntartó központ (a
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továbbiakban: központ) tartja fenn, a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás
szabályainak megtartását.
•

A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt
értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos
végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak.

A 2013-2018-ig terjedő Pedagógus Továbbképzési Program rövid értékelése:
A 2013-2018-ig terjedő 5 éves Továbbképzési Programban betervezett továbbképzéseket ugyan
nem az előzetes terveknek megfelelően tudtuk teljesíteni, azonban lehetőséget biztosítottunk arra,
hogy minden óvodapedagógus ingyenes, 120 órás szakmai továbbképzésen vehessen részt,
olyanokon, amelyeket a Pedagógiai Programunkban is kiemelten kezelünk.
Pedagógiai Programunk az alábbi továbbképzéseket preferálja:
-

Tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzések

-

Óvodapedagógiára vonatkozó legújabb eredményekkel kapcsolatos továbbképzések

-

Integrált neveléssel kapcsolatos továbbképzések

-

Egyéni képességek fejlesztésével kapcsolatos továbbképzések

-

Informatikával kapcsolatos továbbképzések

-

Drámapedagógiával kapcsolatos továbbképzések

-

Környezetvédelem és egészséges életmódra nevelés továbbképzései

-

Néptánc

-

Gyermekvédelem

A 2013-2018-as Továbbképzési Programot sikeresnek mondhatjuk, hiszen a nevelőtestület tagjai
sok új, és gazdag módszertani és tudományos ismerettel gazdagodott.
Nevelőtestületünk alkalmazkodott az új kihívásokhoz, a megváltozott pedagógusi életpálya
modellhez, a törvényi előírásokhoz.
Törekedtünk arra, hogy a legtöbb információt első kézből hallhassunk, ezért gyakran vettünk részt
az Oktatási Hivatal által szervezett továbbképzéseken, előadásokon.
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A MESEKERT ÓVODA PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI
PROGRAMJA
2018. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
A továbbképzési program célkitűzése:
•

A pedagógusok felelevenítsék és fejlesszék pszichológiai tudásukat, sok gyakorlattal és

elmélettel.
•

Erősödjön és fejlődjön a pedagógusok személyisége – elsősorban a szakmai oldala. Olyan

technikák és módszerek megismertetése, amelyek elősegítik a kompetenciák fejlődését.
A továbbképzési program időtartama: 5 év. 2018. szeptember 01– 2023. augusztus 31-ig.
A pedagógus továbbképzési kötelezettségének keletkezése és teljesítése:
•

A pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 7. év

szeptemberétől, annak az évnek augusztus 31-ig vesz részt a hétévenkénti pedagógus
továbbképzésben, amely évben 55. életévét betölti.
•

Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét.

•

Az a pedagógus, aki pedagógus szakvizsgát tett, a szakvizsgát követő 7 évben nem köteles

továbbképzésen részt venni.
•

Annak a pedagógusnak, aki képzési kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, alkalmatlanság

címén megszűnhet a jogviszonya.
•

A pedagógus a továbbképzési kötelezettségét, szakértelmének gyarapítását, elmélyítését

egyrészt önképzés, másrészt szervezett lehetőségek igénybevételével valósítja meg.
•

A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az

előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.
•

A továbbképzés egyéb, törvényben meghatározott módon is teljesíthető (pl. pedagógus

szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben második oklevél megszerzésével stb.).
•

A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából olyan továbbképzés vehető

figyelembe, melyet az oktatásért felelős miniszter jóváhagyott és a program alkalmazására
engedélyt adott, valamint akkreditált továbbképzések.
•

Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező.

A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év
szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti,
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augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt az Nkt. 62. § (2) bekezdésében szabályozott
továbbképzésben (a továbbiakban: hétévenkénti továbbképzés).
Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel
és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott
pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság
megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés). E rendelkezést
alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt.
A továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségei:
Szakmai megújító képzés
Szakmai megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és
szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés,
amelyet pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény szervez, vagy a pedagógusképzést
folytató felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezik. A pedagógus
teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon kívül más
továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek.
A továbbképzés a következő szakmai megújító képzéssel teljesíthető:
•

a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevéllel,

•

a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek

megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető további
oklevéllel,
•

a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség megléte

esetén további, a pedagógus-munkakör, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör, a
vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél vagy
szakirányú továbbképzésben szerzett oklevéllel.
•

az Nkt. 98–99. §-ában felsorolt végzettség, szakképzettség mellett az Nkt. 3. mellékletében

meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettséggel,
•

a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új pedagógus

szakképzettség megszerzését megalapozó, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: nemzeti felsőoktatásról szóló törvény) 42. § (2) bekezdése szerinti részismeret
megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló
okirattal,
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•

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön

kiállított,

idegennyelv-tudást

igazoló

nyelvvizsga-bizonyítványok

Magyarországon

történő

honosításáról szóló kormányrendelet szerinti legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló okirattal,
•

az információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében

az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL, ECDL
START vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirattal,
•

a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okirat,

valamint a felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó képzések,
szakirányú továbbképzések elvégzését igazoló oklevél megszerzésével.
A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető még:
•

Egy vagy több továbbképzés keretében megvalósuló, legalább 120 tanórai foglalkozáson

való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével.
•

A hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe beszámító képzéseken előadóként való

részvétellel, a képzés szervezője által kiállított igazolás alapján.
A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb 25%-a teljesíthető együttesen:
•

köznevelési kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel (szintén szakmai

megújító képzésnek minősül),
•

gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel,

•

nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó

tevékenységgel (a továbbiakban: önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak
megfigyelésével (foglalkozáslátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek saját
gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató foglalkozás)
•

harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel,

amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri,
•

a köznevelési intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az

érintett nevelőtestület, illetve pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson történő
részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok részvételével
történik. A felsoroltakon való részvétel esetében a továbbképzés beszámításához az szükséges, hogy
a munkáltató a részvételről kiállított okirat vagy a képzési program, illetve a résztvevő írásbeli
beszámolója vagy a kutatást vezető intézmény, kutatóhely igazolása, a szaktanácsadó értékelése,
elemzése alapján a továbbképzést elfogadja.
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Vezetőképzés
Pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, pedagógus-szakvizsga megléte esetén másik olyan
pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, amelynek során intézményvezetői szakképzettséget
lehet szerezni.
Vezetőképzés lehet:
•

a felsőoktatás keretében folyó, a jogi, a közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség

megszerzésére irányuló felkészítő képzés,
•

valamint a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely biztosítja

a köznevelési intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai
szervezési, korszerű pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását.
A pedagógus jogai, kötelezettségei:
•

szakmai ismereteit, tudását továbbképzéseken való részvétellel gyarapítsa,

•

akkor is kérje felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési

kötelezettsége,
•

részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát,

•

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint

- továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással,
közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak a
pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából
nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés
előtt kötelező.
•

Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét.

Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a
vizsgák letétele utáni hét évben.
•

A Pedagógus II. a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a továbbiakban: Kutatótanár)

fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba
lépését követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben
történő részvételi kötelezettségét.
•

A továbbképzési

kötelezettség

teljesítése

szempontjából

a

külön

jogszabályban

meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az
oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott.
•

A pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal látja el. A pedagógus

kötelessége, hogy:
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•

a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alkalommal részt vegyen a

továbbképzésen,
•

írásban kérje felvételét az intézmény továbbképzési programjába, beiskolázási tervébe.

•

szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt

vegyen a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos megyei és országos
feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában,
A továbbképzési program egységben kezelendő:
•

a minden év március 15-éig elkészített beiskolázási tervvel,

•

a pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával.

A PROGRAM RÉSZEI
3.1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram
3.1.1. Törvényi szabályozás:
A pedagógusok továbbképzésének egyik lehetősége: a pedagógus szakvizsga.
Szakvizsga alatt a szakvizsgára felkészítő felsőoktatási szakirányú továbbképzést kell érteni. A
pedagógus szakvizsga a pedagógusok által – a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség mellett – az egyetemi vagy főiskolai szakirányú továbbképzéseken
megszerezhető vizsga.
A szakvizsgára való felkészítésben olyan szakképesítés szerezhető, amely pedagógus munkakör
betöltésére nem jogosít fel. A szakvizsga új szakképzettséget nem ad, és a megfelelő felsőfokú
végzettség szintjét sem változtatja meg.
A szakvizsga követelményeit miniszteri rendelet szabályozza.
Pedagógus-szakvizsga kizárólag olyan szakirányú továbbképzés, melynek képzési ideje 4 félév, a
képzés során megszerzendő kreditek száma 120.
A pedagógus-szakvizsgát az intézmény az alábbi tanulmányok esetében támogathatja:
A felsorolt szakmai területen a pedagógusok által beadott kérelmeket is figyelembe véve- nevelési
évenként 1-2 fő beiskolázását tervezzük.
A szakvizsgázni szándékozók közül előnyt élvez annak a kérelme, aki hosszú távon, magas
színvonalon végzi szakmai munkáját, valamint aki néptánc, egészséges életmódra nevelés területén,
és a művészeti nevelés területen lévő szakvizsgára készül.
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Támogatjuk azokat a szakvizsgát adó képzéseket, melyek a megyében kerülnek megszervezésre,
mivel az utazási- és szállásköltségeket így kívánjuk csökkenteni.
Támogatjuk azokat a szakvizsgát adó képzéseket, melyek a tanítási szünetek idejére esnek vagy
péntek délután és szombaton zajlanak.
Törekszünk arra, hogy a kínálatból kiválasszuk a szakmailag magas színvonalú, de alacsonyabb
költségű képzéseket.
A pedagógus-szakvizsga jellege és részei:
A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett ismeretek és
jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus-munkakörrel együtt járó
feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus pályára való alkalmasság
fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel betölthető
pedagógus-munkakörben hasznosítható, az alap- és mesterképzésben szerzett ismeretekhez
szorosan kötődő új ismereteket nyújt.
3.1.2. Intézményi szabályozás
Elsőbbséget élvező képzések
A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógusmunkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint
legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal. Szakmai gyakorlatként
bármilyen nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben tényleges munkavégzéssel
eltöltött időt figyelembe kell venni.
•

Törekszünk arra, hogy az intézményben minél több szakvizsgázott pedagógus legyen.

•

Törekszünk arra, hogy minden szakmai munkaközösségben legyen szakvizsgázott

pedagógusunk.
•

Továbbképzési Program időszakára tervezett

Sorszám Pedagógus neve
1.

Dunda Krisztina

2.

Pácainé

Szakvizsgára

beiskolázás

felkészítő Tervezett

Beiskolázás

képzés

óraszám

nevelési éve

Gyógytestnevelés

Szakvizsga

2019-2021

Szakvizsga

2018-2020

Szakvizsga

2020-2022

Nyiri Közoktatás vezetői

Katalin
3.

Mihókné Szilágyi Mentorpedagógus
Ágota
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3.1.3. Szakvizsga megszerzésére vonatkozó finanszírozási alprogram
•

Törvényi szabályozás

•

Intézményi szabályozás

120 órás vagy azt meghaladó képzések. A munkáltató a 120 órát meghaladó képzéseken
résztvevőkkel tanulmányi szerződést köt. A tanulmányi szerződésben vállalt támogatások a
következők lehetnek:
•

a tandíj 80 % - 100 % - a.

A 120 óránál kevesebb időtartamú képzések
A munkáltató a 120 óránál kevesebb időtartamú képzések esetében a következő kötelezettségeket
vállalhatja:
•

a tandíj 80 % - 100 % - a.

Minden képzés (újabb végzettség, szakvizsga, továbbképzés) esetén az intézmény olyan időtartamra
vállalja a támogatást, amely időtartamig az adott képzés programja szerint tart. Amennyiben a
képzésen részt vevő dolgozó hosszabb idő alatt végez (pl. félévet ismétel), azt neki kell fizetni. A
képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet stb.) bemutatni.
Amennyiben nem végzi el eredményesen a képzést, az óvoda által nyújtott támogatást vissza kell
fizetnie az intézménynek. Az a pedagógus is jelentkezhet továbbképzésre, aki nem szerepel a
továbbképzési tervben, de nem tarthat igényt a fenti támogatásokra.
Ezen továbbképzések költségeit a hatályos törvényi előírások és az intézmény anyagi
lehetőségeinek figyelembevételével támogathatja. Az intézmény csak akkor tud anyagi támogatást
nyújtani a továbbképzésben résztvevőnek, ha azt az intézmény költségvetése lehetővé teszi.
Elsődleges szempont az intézmény biztonságos működtetése, ezért főleg a péntek, szombat,-és
vasárnapi napra eső továbbképzéséket preferáljuk.
A továbbképzésben való részvétel konkrét tervezése, díja és költsége (utazás, szállás, étkezés,
könyv stb.) az éves beiskolázási tervben történik.

3.1.4. Szakvizsgára történő felkészítésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogram
Az intézmény a továbbképzések kiválasztásánál figyelembe veszi azok időpontját, időtartamát.
Előnyben részesülnek azok, amelyek nem, vagy csak minimális helyettesítést igényelnek,
munkaidőn túl végezhetők. A helyettesítést - amennyiben szükséges- belső helyettesítéssel oldjuk
meg. Abban az esetben, ha a nevelőtestület teherbíró képessége indokolja, a kérelmek elbírálásakor
minden esetben a gyermekek és az intézmény érdekei kerülnek figyelembe vételre.
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3.1.5. Az intézmény a továbbképzésekről az alábbi dokumentumokat vezeti.
• Nyilvántartás a pedagógus-szakvizsga és –továbbképzés költségeiről
• Nyilvántartás a továbbképzésben való részvételről és a továbbképzés teljesítéséről
• Nyilvántartás a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben
szerzett oklevelekről
• Nyilvántartás azon személyekről, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó
rendelkezések hatálya alá tartoznak
3.2. Továbbképzési alprogram
3.2.1. Törvényi szabályozás:
Nkt. 62.§ (2): Kötelező azoknak, akik még nem töltötték be 55. életévüket!
277/1997. (XII.22.) Korm. r. 4.§ (2): kötelező az első pedagógus diploma megszerzését követő 7. év
szeptember 1. napjától az 55. év betöltésének augusztus 31. napjáig
Nkt. 62.§ (2): Nem kell továbbképzésben részt venni a szakvizsga letétele utáni hét évben (hatályos:
2012.09.01-től).
A szakmai megújító képzés hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság
megújításához.
Szakmai megújító képzésnek minősülnek a Korm. r. 5.§ (8) bek. meghatározottak felsőoktatási
intézmény által szervezett, a pedagógus végzettségéhez kapcsolódó legalább 60 órás felkészítés, a
munkáltató által a teljesítményértékelés alapján elfogadott egyéb továbbképzés. Nem szakmai
megújító képzés az egy vagy több továbbképzés keretében megvalósuló legalább 120 órás
továbbképzés.
3.2.2 Intézményi szabályozás
A továbbképzés legalább 120 órai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi
követelmények teljesítésével valósul meg. A nevelőtestület határozata értelmében az óvoda olyan
továbbképzéseket részesít előnyben, melyek szervesen illeszkednek óvodai nevelőmunkánkhoz.
Óvodánk pedagógiai programjának megvalósítása mellett az óvodavezetés szükségesnek ítélheti
meg egy – egy kolléga fejlesztését az általa kevésbé preferált területen a hatékonyabb munkavégzés,
a személyes fejlődés érdekében. A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából olyan
továbbképzés vehető figyelembe, amit az oktatásért felelős miniszter jóváhagyott és engedélyezett,
valamint a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzések.
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Az 5 éves továbbképzési ciklus alatt a program keretében a Pedagógiai Programunk alapján
támogatandó továbbképzések a következők:
•

Drámapedagógia területén

•

Ovifoci

•

Gyermekvédelem

•

Mozgás

•

Művészeti nevelés

•

Egyéni képességfejlesztés

•

Tehetséggondozás

Elsőbbséget élvező pedagógusok:
Előnyben részesítjük azt a pedagógust, akinek a továbbképzésben történő részvétele a minősítéshez
szükséges.
Akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra.
Akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendeli.
Aki szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik, és akinek a továbbképzésben való
részvétele a minősítéshez szükséges.
Figyelembe kell venni annál a pedagógusnál, aki:
írásban kéri felvételét a továbbképzési rendbe
aki megfelel a továbbképzési felvétel, részvételi követelményeknek
Továbbképzési Program időszakára tervezett beiskolázás:
1.. Lovász Nikoletta

Néptánc

60 óra

2.

Ördög-Ludányi Emese Drámapedagógia

30-60 óra

3.

Siketné Kiss Anikó

Gyermekvédelem

30-60 óra

4.. Pécz Leila

Környezetvédelem

60 óra

5.

Szabó-Halász Barbara

Tehetséggondozás

30-60 óra

6.

Szökőcs Judit

Egyéni képességfejlesztés 30-60 óra

7.. Terdik Tibor Tamásné

Drámapedagógia

30-60 óra

3.2.3. Továbbképzésben való részvételre vonatkozó finanszírozási alprogram
A pedagógus-továbbképzésekre vonatkozó 277/1997.(XII. 22.) Kormányrendelet értelmében „a
pedagógus továbbképzés az állami közfeladat-ellátás keretében térítésmentes” Ha a részvétel a
pedagógus minősítéséhez szükséges, a fenntartó a teljes összeget finanszírozhatja. A pedagógus12

továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a fenntartó, a munkáltató.
A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.
Ha a pedagógus a beiskolázási tervben szereplő továbbképzésen vesz részt és a résztvevő
helyettesítésére nincs szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez hozzá kell járulni, legalább
a nevelési-oktatási intézményben az adott évben helyettesítés céljából egy személyre átlagosan
fordított összeggel, kivéve, ha a pedagógus az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében
térítésmentesen vesz részt a továbbképzésben.
A továbbképzésben, illetve a szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel elrendelése esetén a
kiadásokat a munkáltatónak kell fedeznie.
Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és az egyéb
költségek összegét, a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek,
segédanyagok a köznevelési intézmény tulajdonába kerülnek.
3.2.4. Intézményi szabályozás
A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.
A továbbképzési kötelezettségét teljesítő pedagógus - a 2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről 55. § (1) alapján - mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési
kötelezettségének teljesítése alól, ha megállapodás szerinti képzésen, továbbképzésen vesz részt.
A továbbképzésben, illetve a szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel elrendelése esetén a
kiadásokat a munkáltató fedezi.
Ezen továbbképzések költségeit a hatályos törvényi előírások és az intézmény anyagi
lehetőségeinek figyelembevételével támogathatja. Az intézmény csak akkor tud anyagi támogatást
nyújtani a továbbképzésben résztvevőnek, ha azt az intézmény költségvetése lehetővé teszi.
Elsősorban olyan továbbképzéseket támogatunk, amelyek ingyenesek, pályázat által finanszírozott,
vagy a POK által szervezett, államilag támogatott, így az intézmény költségvetését nem érinti.
Elsődleges szempont az intézmény biztonságos működtetése, ezért főleg a péntek, szombat,-és
vasárnapi napra eső továbbképzéséket preferáljuk.

A továbbképzésben való részvétel konkrét tervezése, díja és költsége (utazás, szállás, étkezés,
könyv stb.) az éves beiskolázási tervben történik.
Ha kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és az egyéb költségek összegét,
akkor a megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédanyagok az intézmény tulajdonába kerülnek.
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A munkáltató - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 285. § (2) bekezdésében
szabályozott fizetési felszólítással - a helyettesítésre fordított kiadásai, valamint a (2) és (3)
bekezdés alapján a továbbképzésben és a szakvizsgára történő felkészítésben a résztvevőnek
kifizetett munkáltatói támogatás visszafizetését kérheti, ha a résztvevő saját hibájából nem
teljesítette az előírt követelményeket. E rendelkezések alkalmazásában nem teljesíti az előírt
követelményeket az, aki a képzési időt is figyelembe véve a munkáltató által meghatározott ideig
nem szerzi meg az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott oklevelet, bizonyítványt vagy a 6.
§ (11) bekezdésében meghatározott tanúsítványt, illetve nem készíti el az 5. § (4)-(6) bekezdése
szerinti beszámolót.
A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az esetben is, ha a (8)
bekezdésben meghatározott időn belül a munkavállaló a munkaviszonyát, a közalkalmazott a
közalkalmazotti

jogviszonyát

megszünteti,

vagy

a

munkáltató

munkavállaló

esetén

a

munkaviszonyt rendkívüli felmondással, közalkalmazott esetén a közalkalmazotti jogviszonyt nem
megfelelő munkavégzés miatt felmentéssel megszüntette.
Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az, aki igazolja, hogy másik köznevelési intézményben,
illetve a köznevelés irányításában helyezkedett el, és folytatja a továbbképzést, illetve a pedagógusszakvizsgára való felkészülést.
3.2.5. Továbbképzésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogram
A képzésen résztvevő kolléga helyettesítését a váltótársával próbáljuk megoldani, hogy a csoportba
járó gyermekek érzelmi kötődése ne csorbuljon.
Felhasználjuk a pedagógusok kötelező óraszámának 4 órával történő kiegészítését, amely heti 4 óra
feladattal terhelt, tehát a pedagógus helyettesítésére is felhasználhatja az idejét.

Mellékletek: A Továbbképzési Program időszakában továbbképzésre kötelezett pedagógusok már
teljesített továbbképzéseinek/képzéseinek kimutatása
Beiskolázási kérelem (nyomtatvány)
Intézményvezetői határozat (nyomtatvány)
Érvényességi rendelkezések
A továbbképzési programot a munkaközösségek, a nevelőtestület és a közalkalmazotti tanács
véleményének kikérése után a Fenntartó hagyja jóvá. A továbbképzési program felülvizsgálatára a
fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor. A nevelőtestület az új továbbképzési
14
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A Továbbképzési Program időszakában továbbképzésre kötelezett pedagógusok már teljesített
továbbképzéseinek/képzéseinek kimutatása
Sorsz.

Pedagógus neve

Továbbképzési kötelezettség

Eddig teljesített Elsőbbséget

teljesítési határideje

órák száma

élvez-e?

1.

Barta Zsuzsanna

2024. 08. 31.

nem

2.

Dunda Krisztina

2023. 08. 31.

igen

3.

Fekete Valéria

2027. 08. 31.

nem

Megjegyzés: 2023-ban mentesül
a továbbképzés teljesítése alól,
mivel betölti az 55. életévét
4.

Kovács-Terge

2026. 08. 31.

nem

Anita
5.

Lakatos Gabriella

2023. 08. 31.

126 óra

nem

Megjegyzés: 2020-ban mentesül
a továbbképzés teljesítése alól,
mivel betölti az 55. életévét
6.

Lovász Nikolett

2022. 08. 31.

7.

Mihókné Szilágyi 2023. 08. 31.

igen
76 óra

nem

30 óra

igen

Ágota
8.

Ördög-Ludányi

2021. 08. 31.

Emese
9.

Pácainé

Nyiri 2023. 08. 31.

igen

2023. 08. 31.

igen

Katalin
10.

Pécz Leila

11.

Perjéssyné Vályi 2022. 08. 31.
Judit

60 óra

nem

2026. 08. 31.

16 óra

nem

Kiss 2021. 08. 31.

60 óra

igen

Megjegyzés: 2019-ben mentesül
a továbbképzés teljesítése alól,
mivel betölti az 55. életévét

12.

Sárvári Éva

13.

Siketné
Anikó

14.

Somogyi

Mentesül

a

továbbképzés

Ferencné

teljesítése alól, mivel betöltötte

nem
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az 55. életévét
15.

Suta Anikó

2019. 08. 31.

96 óra

igen

Megjegyzés: 2020-ban mentesül
a továbbképzés teljesítése alól,
mivel betölti az 55. életévét
16.

Szabó-Halász

2023. 08. 31.

igen

Barbara
17.

Szökőcs Judit

2022. 08. 31.

60 óra

igen

100 óra

igen

Megjegyzés: 2019-ben mentesül
a továbbképzés teljesítése alól,
mivel betölti az 55. életévét
18.

Terdik

Tibor 2019. 08. 31.

Tamásné

Megjegyzés: 2019-ben mentesül
a továbbképzés teljesítése alól,
mivel betölti az 55. életévét

BEISKOLÁZÁSI TERV (nevelési évre)
Elfogadás: minden év március 15-ig
Közreműködik: szakmai munkaközösség
Véleményez: Közalkalmazotti Tanács
Elfogad: nevelőtestület
Tartalma:
•

név

•

munkakör

•

továbbképzés megjelölése

•

továbbképzés várható kezdő és befejező időpontja

•

várható távollét ideje

•

helyettesítés rendje
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