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1. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA
Készült:
 a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.)
 a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban EMMI)
 a 277/1997. (XII.22) Kormányrendelet a pedagógus – szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről (továbbiakban: Kr.)

2. ÁLTALÁNOS ELVEK
2.1.

A pedagógus továbbképzés célja

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére,
fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelőmunka keretében a gyermekekkel való
közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének
megszervezéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a köznevelési intézmény irányítási, vezetési
feladatainak ellátásához. (Kr. 4. § (1))

2.2.

A továbbképzési program célkitűzése

A Továbbképzési Program (továbbiakban: program) célkitűzése az Nkt. 62.§ (2)
bekezdésében szabályozott továbbképzés megtervezése, megszervezése, intézményi szintű
középtávú ütemezése.

2.3.

A továbbképzési program időtartama

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a fentiekben meghatározott célkitűzés végrehajtására,
a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban:
továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít. A továbbképzési programot a
nevelőtestület 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. Jelen továbbképzési program
2018. szeptember 01-től 2023. augusztus utolsó munkanapjáig tart. A továbbképzési
programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A
továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal
kerülhet sor.
(Kr. 1.§ (2)

2.4.

A pedagógus továbbképzési kötelezettségének keletkezése és teljesítése

A Továbbképzési Program hatálya – az Nkt. 62.§ (2) bekezdésében szabályozott hétévenkénti
továbbképzésre vonatkozólag –kiterjed az óvoda főállású pedagógus munkakörű dolgozóira a
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pedagógus – munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 7. év szeptember
hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az 55. életévét betölti, augusztus hónap
utolsó munkanapjáig. (Kr. 4. § (2))
A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha nem tartozik az előzőekben
szabályozottak alá, illetve ha már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit.
(Kr. 4.§ (5))

2.5.

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. A tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc. (Kr. 5.§ (1))
A hétévenkénti továbbképzés – az előzőleg meghatározottakon kívül – teljesíthető bármelyik
további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó:
 a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél,
 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 nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú
végzettségi szintet igazoló oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél,
tanítói szakképzettség megléte esetén további, a képzési és kimeneti követelmények
szerinti műveltségi terület követelményeinek teljesítését igazoló oklevél
megszerzésével. (Kr. 5.§ (2))

2.6.

A pedagógus jogai, kötelezettségei

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint
– továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással,
közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímen 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. Nkt. 62. § (2)
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3. A PROGRAM RÉSZEI
3.1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram
3.1.1. Törvényi szabályozás
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 nem kötődő új ismereteket nyújt.
(Kr. 10. § (1))
A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel, valamint legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai
gyakorlattal. (Kr. 13.§ (1))
Szakmai gyakorlatként bármilyen nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
tényleges munkavégzéssel eltöltött időt figyelembe kell venni. A szakmai gyakorlat
időtartamába nem számít be a közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony harminc
napot meghaladó szünetelésének időtartama. (Kr. 13.§ (3))
3.1.2. Intézményi szabályozás
A szakvizsgára történő felkészülésbe, - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az
érdekelt jelentkezése és választása alapján lehet bekapcsolódni. (Kr. 3.§ (1))
A szakvizsgára vonatkozó alprogram elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt:
 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,
 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,
 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik,
 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. (Kr. 6.§ (3))
A felsorolás egyben sorrendiséget is jelent.
Nem tagadható meg a jelentkezése annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a
hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.
Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. (Nkt. 62.§ (2))
Szakvizsgára vonatkozó ötéves tervezett program:
Nevelési év
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

Munkakör
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus

Név
Szabó Hajnalka
Szabó Hajnalka
Erdeiné J. R.
Erdeiné J. R.
Kovács Tünde
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Képzési terület
Képességfejlesztés
Képességfejlesztés
Zenei nevelés
Zenei nevelés
Fejlesztőpedagógia

Időkeret
2 félév
2 félév
2 félév
2 félév
2 félév

3.1.3. Szakvizsga megszervezésére vonatkozó finanszírozási alprogram
A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.
(Kr. 16.§ (1))
A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a
fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli. (Kr. 16.§ (2))
A távollevő helyettesítéséhez szükséges költségek, a várható helyettesítendő órák száma és a
kifizetendő helyettesítési díj (közterhekkel együtt) – a mindenkori éves intézményi
költségvetésben meghatározott finanszírozási lehetőség figyelembe vételével – az éves
beiskolázási tervben kerül megtervezésre.
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 intézményben az adott évben helyettesítés céljából egy személyre
átlagosan fordított összeggel, kivéve ha a pedagógus az állam köznevelési közfeladat-ellátás
keretében térítésmentesen vesz részt a továbbképzésben. (Kr. 17.§ (5))
Ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a
továbbképzésen, az intézmény számára évenként meghatározott át – és továbbképzésre
fordítható összegből a következő elv szerinti támogatással élünk.
 A továbbképzésben résztvevő személy részvételi díjához és egyéb költsége (utazás,
szállás, étkezés, könyv, stb.) támogatásához való intézményi hozzájárulás mértéke
maximum 80%.
 Ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a
részvételi díj teljes összege finanszírozható.
 A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj 80%-át, ha:
o az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet- költségvetési támogatás
nélkül biztosítani tudja,
o az ehhez szükséges fedezetet a köznevelési intézmény saját forrásaiból
biztosítani tudja,
o a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják. (Kr. 17.§ (2) (3) (4))
3.1.4. Szakvizsgára történő felkészítésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó
alprogram
A helyettesítés elvei:
 elsősorban olyan képzések választása a kínálatból, amelyeket olyan időszakban
tartanak, amikor az óvodában nem folyik nevelőmunka,
 szempontként figyelembe venni a napi képzés időtartamát, melyen a részvétel
szabadidő, illetve munkarend átrendezésének a terhére megoldható,
 rendkívüli esetben a pedagógusok kötött munkaidejének neveléssel-oktatással le nem
kötött részében elrendelhető eseti helyettesítéssel,
 a képzésben résztvevő óvodapedagógus távollévése esetén mindenkor az Ő szakszerű
helyettesítésének biztosítása.
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3.2. Továbbképzési alprogram
3.2.1. Törvényi szabályozás
A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére,
fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelőmunka keretében a gyermekekkel való
közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének
megszervezéséhez, a mérési értékelési feladatok, a köznevelési intézmény irányítási, vezetési
feladatainak ellátásához. (Kr. 4.§ (1))
3.2.2. Intézményi szabályozás
A továbbképzésbe, - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az érdekelt jelentkezése
és választása alapján lehet bekapcsolódni. (Kr. 3.§ (1))
A továbbképzésre vonatkozó alprogram elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt:
 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,
 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,
 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik,
 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. (Kr. 6.§ (3))
A felsorolás egyben sorrendiséget is jelent.
Nem tagadható meg a jelentkezése annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a
hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.
Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. (Nkt. 62.§ (2))
Továbbképzésre vonatkozó ötéves tervezett program:
Nevelési év
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

Munkakör
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus

Létszám
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Képzési terület
Anyanyelv, infor
Informatika
Ének - zene
Informatika
Vizualitás

Időkeret
60/60 óra
60 óra
60 óra
60 óra
60 óra

3.2.3. Továbbképzésben való részvételre vonatkozó finanszírozási alprogram
A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.
(Kr. 16.§ (1))
A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a
fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli. (Kr. 16.§ (2))
A távollevő helyettesítéséhez szükséges költségek, a várható helyettesítendő órák száma és a
kifizetendő helyettesítési díj (közterhekkel együtt) – a mindenkori éves intézményi
költségvetésben meghatározott finanszírozási lehetőség figyelembe vételével – az éves
beiskolázási tervben kerül megtervezésre.
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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 intézményben az adott évben helyettesítés céljából egy személyre
átlagosan fordított összeggel, kivéve ha a pedagógus az állam köznevelési közfeladat-ellátás
keretében térítésmentesen vesz részt a továbbképzésben. (Kr. 17.§ (5))
Ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a
továbbképzésen, az intézmény számára évenként meghatározott át – és továbbképzésre
fordítható összegből a következő elv szerinti támogatással élünk.
 A továbbképzésben résztvevő személy részvételi díjához és egyéb költsége (utazás,
szállás, étkezés, könyv, stb.) támogatásához való intézményi hozzájárulás mértéke
maximum 80%.
 Ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a
részvételi díj teljes összege finanszírozható.
 A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj 80%-át, ha:
o az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet- költségvetési támogatás
nélkül biztosítani tudja,
o az ehhez szükséges fedezetet a köznevelési intézmény saját forrásaiból
biztosítani tudja,
o a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják. (Kr. 17.§ (2) (3) (4))
3.2.4. Továbbképzésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogram
A helyettesítés elvei:
 elsősorban olyan képzések választása a kínálatból, amelyeket olyan időszakban
tartanak amikor az óvodában nem folyik nevelőmunka,
 szempontként figyelembe venni a napi képzés időtartamát, melyen a részvétel
szabadidő, illetve munkarend átrendezésének a terhére megoldható,
 rendkívüli esetben a pedagógusok kötött munkaidejének neveléssel-oktatással le nem
kötött részében elrendelhető eseti helyettesítéssel,
 a képzésben résztvevő óvodapedagógus távollévése esetén mindenkor az Ő szakszerű
helyettesítésének biztosítása.

1. AZ INTÉZMÉNY NYILVÁNTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja:
 a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben szerzett
okleveleket,
 azokat, akiknek a pedagógus-szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel,
 azokat, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá
tartoznak,
 a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, tudományos fokozat
megszerzését,
 a továbbképzésben való részvétel és a továbbképzés teljesítését.
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BEISKOLÁZÁSI TERV
Az intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési évre szóló
beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet – a továbbképzési időszakban – minden év
március 15-éig kell egy nevelési évre elkészíteni. A beiskolázási tervet a szakmai
munkaközösség közreműködésével dolgozza ki, és fogadtatja el a nevelőtestülettel.
A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt be kell kérni a
Közalkalmazotti Tanács véleményét. (Kr. 1. § (3) (4))
A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte
felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének.
A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb
idő áll rendelkezésére a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.
Az intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való
kihagyásról írásban értesíti az érintettet. (Kr. 6.§ (5) (6))
A továbbképzésbe, - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az érdekelt jelentkezése
és választása alapján lehet bekapcsolódni. (Kr. 3.§ (1))
A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt:
 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,
 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,
 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik,
 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. (Kr. 6.§ (3))
A felsorolás egyben sorrendiséget is jelent.
Nem tagadható meg a jelentkezése annak, akinek két évnél kevesebb idő áll jelentkezésére a
hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.
Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. (Nkt. 62.§ (2))
A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akinek a részvételét
betervezték, a továbbképzés megjelölését, annak a várható kezdő és befejező időpontját, a
várható távollét idejét, a helyettesítés rendjét.
A szakvizsgára történő beiskolázási terv a fentieken kívül tartalmazza a pedagógus lakcímét,
az alapképzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, szakmai gyakorlatának idejét és
helyét. (Kr. 6.§ (2), 14. § (2))
Az előzőekben meghatározott eljárási rend mellőzésével közvetlenül is jelentkezhet a
továbbképzésbe az, aki nem tart igényt az ehhez fűződő munkáltatói kedvezményekre.
(Kr. 6.§ (9))
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