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TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM
1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSE,
VÉLEMÉNYEZÉSE, ELFOGADÁSA
Az óvoda vezetője, a Szivárvány Óvoda Pedagógiai Programjának figyelembevételével
középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot készít.
A továbbképzési programot a nevelőtestület, és a Közalkalmazotti Tanács véleményének
kikérését követően a fenntartó fogadja el.
A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján
kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be.
A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-ig
kell elfogadni.
A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal
kerülhet sor.

2.A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA
277/1997.(XII.22) Korm. Rendeletet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról,

valamint

a

továbbképzésben

részt

vevők

juttatásairól

és

kedvezményeiről
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. EMMI rendelet (VIII.31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
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A továbbképzési program a jogszabályi előírásoknak megfelelően négy részből
áll:
szakvizsgára vonatkozó alprogram
a továbbképzésre vonatkozó alprogram
a finanszírozási alprogram
a helyettesítésre vonatkozó alprogram

3. ÁLTALÁNOS ELVEK
3.1. A pedagógus továbbképzés célja
A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására,
bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő munka keretében a
gyermekek

személyiségének

fejlesztéséhez,

az

intézmény

tevékenységének

megszervezéséhez, intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés
felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.

3. 2. A továbbképzési program célkitűzése
A továbbképzési program célja, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Szivárvány Óvoda
Színesvilág Pedagógiai Programjának figyelembevételével a pedagógusok hétévenkénti
továbbképzésének ütemezését, szabályait, lehetőségeit, eljárásrendjét rögzítse.

3. 3. A továbbképzési program időtartama
Jelen továbbképzési program 2018. szeptember 1- 2023.augusztus 31. napjáig tart.

3. 4. A pedagógus továbbképzési kötelezettségének keletkezése és teljesítése
A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik
év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az 55. életévét betölti,
augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a hétévenkénti továbbképzésben.
Megszüntethető alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel annak a pedagógusnak a
közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy
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tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező.
Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát
tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
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.
Pedagógus II, a Mesterpedagógus és a 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.
(Nkt.62§ (3) bek.
Az óvodavezetőnek olyan továbbképzéseken kell részt vennie, amely hozzájárul a vezetői
ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához.
A továbbképzésbe bekapcsolódhat a felsőfokú végzettségű, nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka) munkakörben foglalkoztatott
is. (277/1997.(XII.22.) korm. Rendelet 23.§ (2) bek.
Az eljárásrend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, aki nem tart
igényt az ehhez fűződő munkáltatói kedvezményekre

3. 5. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségei
A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz
tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével
valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt
perc.
A hétévenkénti továbbképzés a fentiekben meghatározottakon kívül - teljesíthető
a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél,
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a

munkakör

betöltésére

jogosító

felsőfokú

iskolai

végzettségnek

és

szakképzettségnek megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi szintet biztosító
képzési ciklusban szerezhető további oklevél,
a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
megléte esetén további, a pedagógus-munkakör, a nevelőmunkát közvetlenül segítő
munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú végzettségi szintet
igazoló oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél,
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 okirat,
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 okirat,
A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben
foglaltak útján együttesen:
köznevelési kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel
gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel
nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó
tevékenységgel (a továbbiakban: önképzés), amely megvalósulhat mások
tapasztalatainak megfigyelésével (óralátogatás) vagy munkaformák, eljárások,
technikák, módszerek saját gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával
(bemutató óra)
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
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3.6. A pedagógus jogai, kötelezettségei
A pedagógus kötelessége, hogy:
a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy vagy több alkalommal részt
vegyen a továbbképzésben
írásban kérje felvételét az intézmény továbbképzési programjába, beiskolázási tervébe
ha a pedagógus teljesítményértékelése alapján a munkáltató szükségesnek tartja, hogy
a pedagógus szakmai megújító képzésen vegyen részt
A pedagógus joga, hogy:
akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési
kötelezettsége, illetve már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit.
ill. ha betöltötte az 55. életévét

4. A PROGRAM RÉSZEI
4.1 Szakvizsgára vonatkozó alprogram
4.1.1 Törvényi szabályozás
A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett
ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógusmunkakörrel 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 nem kötődő új ismereteket nyújt.
A szakvizsgára történő felkészítés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti szakirányú
továbbképzés keretében történik.
A szakvizsgára történő felkészítésben szerzett oklevelet el kell fogadni minden olyan esetben,
amikor a pedagógus-szakvizsga letétele alkalmazási feltétel, függetlenül attól, hogy az
oklevelet melyik felsőoktatási intézmény állította ki, továbbá, hogy az oklevél tulajdonosa a
pedagógus-szakvizsga letételekor milyen pedagógus-munkakörben dolgozott, illetve a
pedagógus-szakvizsga letétele után milyen pedagógus-munkakörben helyezkedik el.
A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a
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pedagógus-munkakör 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. A szakmai gyakorlat idejének a
számításánál figyelembe kell venni a nem iskolai gyakorlati képzésben szakoktatói vagy
gyakorlati oktatás vezetői munkakörben eltöltött időt. A szakmai gyakorlat időtartamába nem
számít be a közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony harminc napot meghaladó
szünetelésének időtartama. Nem számítható be a szakmai gyakorlat időtartamába a
pedagógus-munkakörben eltöltött időnek az időtartama sem, amely alatt a pedagógus
foglalkoztatása nem érte el a kötött munkaidő huszonöt százalékát.

4.1.2 Intézményi szabályozás
A szakvizsgára történő felkészülésben való részvétel intézményi elvei:
» Számunkra fontos, hogy jól képzett, munkáját magas-színvonalon értő és végző
óvodapedagógusok dolgozzanak intézményünkben, és az intézményen kívül. Ezért a
helyi pedagógiai programunk céljainak megvalósítása érdekében: környezetvédelem,
mozgásfejlesztés, néphagyományőrzéssel kapcsolatosan (ének-zene, énekes játék)
tehetséggondozás

–

tehetségfejlesztés,

mentálhigiénés,

drámapedagógia

szakképzettség megszerzése prioritást élvez.
» Új diploma megszerzését akkor támogatjuk, ha hasznosítható az óvodai munkában
» A munka szervezése, a feladat ellátása érdekében egyszerre maximum 2 fő vehet részt
iskolarendszerű képzésben. Kivétel, ha egyszeri, máskor nem bepótolható a képzés
(mert pl. nem szervezik többet) és mindkét félnek (óvoda-dolgozó) érdekeit szolgálja.

4.1.3.Szakirányú továbbképzés esetén elveink:
» Minden olyan képzést támogatunk, ami a helyi nevelési programunk céljainak,
feladatainak magas-szintű szakmai megvalósulását segítik elő, ami a program kiemelt
területe.
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» A képzésben részt vevő pedagógus az adott szakterületen felvállalja az óvodai munka
koordinálását, az óvodapedagógusok belső képzését.
» A szakvizsgás –és szakirányú képzésre jelentkezők előnyt élveznek a tanfolyami
jelentkezőkkel szemben.
» Egy szakirányú végzettség megszerzése után további tanulmányokat csak akkor
támogatunk, ha minden jelentkező igényét ki tudjuk elégíteni, a finanszírozási
lehetőségek, és az óvodai élet szervezése azt megengedi, és az intézmény érdeke azt
megkívánja.

4.1.4.A következő szakirányú továbbképzések élveznek támogatottságot:
» tehetségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak
» fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak
» mentálhigiénikus
csak olyan képzés vehető figyelembe, amelynek a programját az oktatásért felelős miniszter
jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott
A résztvevők beütemezésének sorrendjét, idejét, a felsorolt szempontok figyelembevételével
határozzuk meg.
1 fő óvodapedagógus

2018-2019

fejlesztőpedagógus

Szakvizsga
Juhász Ildikó

1 fő óvodapedagógus

2019-2020

fejlesztőpedagógus

Szakvizsga
Juhász Ildikó

1 fő óvodapedagógus

2020-2021

tehetségfejlesztő

Szakvizsga
Szűcs Mónika

1 fő óvodapedagógus

2021-2022

tehetségfejlesztő

Szakvizsga
Szűcs Mónika

1 fő óvodapedagógus

2022-2023

mentálhigiénikus

Szakvizsga
Bozsódiné
Anita
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Hodák

A beiskolázási tervet minden március 15-ig kell elkészíteni, melynek érvényessége a
következő nevelésév szeptember 1 napjától, augusztus 31 napjáig tart.
A beiskolázási tervben fel kell tüntetni:
a jelentkező nevét,
lakcímét,
az alapképzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét,
munkakörét,
szakmai gyakorlatának idejét és helyét.
A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét, illetőleg akinek
részvételét a munkáltató elrendelte. Az óvoda vezetője a beiskolázási tervbe történő
felvételről, illetve a kihagyásról írásban értesíti az érintettet.

4.2.Szakvizsga megszerzésére vonatkozó finanszírozási alprogram
4.2.1..Törvényi szabályozás
A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a
fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.
A szakvizsga finanszírozási alprogramban kell megtervezni
a távollevő helyettesítéséhez szükséges költségeket
az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait
a továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.)
támogatására szolgáló összeget pedagógusonként.
ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a
továbbképzésen, a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj
nyolcvan százalékánál.
ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a
részvételi díj teljes összege finanszírozható.
A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát, ha
az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetésitámogatás nélkül
biztosítani tudja,
az ehhez szükséges fedezetet - az óvoda saját forrásaiból biztosítani tudja,
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a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják, vagy
a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más
olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási gondok megoldását
szolgálja, feltéve, hogy helyettesítésére nincs szükség, továbbá a továbbképzésben
való részvétel miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint ha a
munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött.

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.
A munkáltató a továbbképzésben és a szakvizsgára történő felkészítésben a résztvevőnek
kifizetett munkáltatói támogatás visszafizetését kérheti, ha a résztvevő saját hibájából nem
teljesítette az előírt követelményeket. A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni
kell abban az esetben is, ha a továbbképzés időtartama alatt a közalkalmazott a
közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti.
Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az, aki igazolja, hogy másik köznevelési
intézményben, illetve a köznevelés irányításában helyezkedett el, és folytatja a továbbképzést,
illetve a pedagógus szakvizsgára való felkészülést.
A tanulmányi szerződés alapján nyújtott juttatásokra a tanulmányi szerződésben foglaltakat
kell alkalmazni.

4.2.2.Intézményi szabályozás
A központi költségvetés, fenntartó által biztosított továbbképzés finanszírozását szolgáló keret
elsősorban szakvizsgára történő képzés költségtérítésének támogatására fordítjuk, maximum
annak 80% - ig , mely magába foglalja a költség szja és EHO vonzatát is. A költség további
20%-a pedagógus önrésze.
A mennyiben a továbbképzési keretösszeg nem teszi lehetővé a 80% intézményi támogatást,
akkor a pedagógusnak, ennek arányában nagyobb önrészt kell vállalnia.
Jelenleg nem ismeretes számunkra, hogy a szakvizsgák finanszírozására milyen keret áll
rendelkezésünkre.
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4.2.3. Szakvizsgára történő felkészítésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó
alprogram
A Beiskolázási Terv elkészítésénél annak az óvodapedagógusnak is közre kell működnie,
aki a helyettesítést végzi.
Ha a pedagógus a beiskolázási tervben szereplő továbbképzésen vesz részt, helyettesítését
az óvodavezető által elrendelt eseti helyettesítéssel oldjuk meg, a pedagógusok egyenlő
teherviselésének figyelembe vételével.
Először a csoport másik óvodapedagógusa végzi a helyettesítést, utána beosztás alapján kerül
sor a helyettesítésre úgy, hogy egy-egy dolgozó esetében a heti 4 órát, nevelési évenként
pedig a 30 napot ne haladja meg

5.Továbbképzési alprogram
5.1.Törvényi szabályozás
A továbbképzési alprogram törvényi szabályozása megegyező a szakvizsga megszerzésére
vonatkozó finanszírozási alprogram törvényi szabályozásával.

5.2. Intézményi szabályozás
Intézményünk azokat a képzéseket, tanfolyamokat támogatja, mely összhangban van a
Szivárvány Óvoda Színesvilág Pedagógiai Programjával, korszerű pedagógiai, pszichológiai,
módszertani ismeretek nyújt a 3-7 éves gyermekek eredményes személyiségfejlesztéséhez.
Elsőbbséget élveznek azok a pedagógusok, akiknek rövidebb idő áll rendelkezésre
továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez, ill. akinek kevesebb óra hiányzik a 120 óra
tejesítéséhez.
A továbbképzési program időszakára tervezett továbbképzések:
Az alprogramban tervezett továbbképzések az érintettek előzetes jelzései figyelembe vételével
kerültek a programban feltüntetésre.
1 fő óvodapedagógus
1 fő óvodapedagógus

2018-2019

2019-2020

Továbbképzés

Ének-zene

Szilágyi Jánosné

30 órás

Továbbképzés

Mozgásfejlesztés

Halászné Nemes N.

30 órás
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1 fő óvodapedagógus
1 fő óvodapedagógus
1 fő óvodapedagógus
2 fő óvodapedagógus

2020-2021

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Továbbképzés

Beszédfejlesztés

Teledi Nikolett

60 órás

Továbbképzés

Vizuális kultúra

Juhász Ildikó

30 órás

Továbbképzés

Gyermekvédelem

Pókay Andrea

60 órás

Továbbképzés

Mentálhigiéné

Szilágyi Jánosné

60 órás

Szűcs Mónika

6.Továbbképzésben való részvételre vonatkozó finanszírozási alprogram
6.1.Törvényi szabályozás
A továbbképzés alprogram törvényi szabályozása megegyezik a szakvizsga megszerzésére
vonatkozó finanszírozási alprogram törvényi szabályozásával.
6.2.Intézményi szabályozás
A központi költségvetés, fenntartó által biztosított továbbképzés finanszírozását szolgáló keret
a továbbképzések költségtérítésének támogatására fordítjuk maximum annak 80% áig, mely
magába foglalja a költség szja és EHO vonzatát is. A költség további 20%-a pedagógus
önrésze.
A mennyiben a továbbképzési keretösszeg nem teszi lehetővé a 80% intézményi támogatást,
akkor a pedagógusnak, ennek arányában nagyobb önrészt kell vállalnia.
Jelenleg nem ismeretes számunkra, hogy a továbbképzések finanszírozására milyen keret áll
rendelkezésünkre.

7. Továbbképzésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogram
A továbbképzésen résztvevő pedagógusok helyettesítése megegyező a szakvizsgára történő
felkészítésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogramban meghatározottakkal.
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