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TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM
2018. SZEPTEMBER 01. -2023. AUGUSZTUS 31-IG

TARTÓ IV. TOVÁBBKÉPZÉSI IDŐSZAKRA
A Drogram készítőie: Dr. Felvéginé Jakab Magdolna óvodavezető

Hatálvba léi) : A Fenntartó elfogadásával
Hatálva kiteried: a Szabadságtelepi Óvoda székhelyének és Halápi telephelyének minden
óvodapedagógusára.

Felülvizsgálat rendie: Fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal

1. A PROGRAM JOGSZABALYI ALAPJA
• 2011. évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről
• 20/2012. (VIII.31.) EMMl rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

és a köznevelési intézmények névhasználatáról
• 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 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. ALTALANOS ELVEK
Ai]edagógustová_b_b__k_é2n_zéscélia:
A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére,
fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a

gyemiekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény
tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a

köznevelési intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához.

2. oldal, összesen: 24

Szabadságtelepi Óvoda Továbbképzési Program

A tQ_vábbkéi}z;ési program célkítűzése:
•

Összhang megteremtése:

- a Köznevelési törvény
- a Pedagógiai Program
- a Beiskolázási Terv között.

•

Új oktatáspolitikai célok megjelenítése

•

Meghatározott feladatok végrehajtása

•

Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása

A továbbkép_zésí t}rogram ídőtartama:
2018. szeptember 01 -2023 . augusztus 31.

A pedagógyü továbbkéi}zési kötelezettségnek keletkezése és teljesítése:
A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő

hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik
életévét betölti, 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 köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely
hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához

(a továbbiakban: vezetőképzés).

A pedagógus akkor is részt vehet e rendeletben foglaltak szerint a továbbképzésben, ha nem
tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, illetve már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés
követelményeit.
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A továbbkéDzési kötelezettség:

-akik már 55 év feleüek: mentesülnek
-aki szakvizsgázott a vizsga időpontjától számított hét évig: mentesül

A továbbképzési_ kötelezettség teli esíiésének lehetőségeí..
cz) a további szakkéozettség vagv szakkéDesítés körébe tartozó:

-

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

-

a

munkakör

betöltésére

jogosító

felsőfokú

iskolai

végzettségnek

és

szakképzettségnek megfelelő, magasabb felsőfolú 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 közvetlen segítő

munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú végzettségi
szintet igazoló oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél,
a pedagógus szakmai felkészűltségét, képességeit, készségeit fejlesztő, illetve új
pedagógus szakképzettség megszerzését megalapozó, részismeret megszerzésére

irányuló, legalább haminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló

okirat,
-

információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása

érdekében, az infomatikai írástudást szolgáló Euópai Számítógép-használói
Jogosítvány: ECDL (7 modulos), ECDL Select és ÉCDL Start elvégzését igazoló
okirat megszerzésével.

ö) a következő. bámelvik továbbkéDzésen:
-

nemzeti,

etnikai

kisebbségi

óvodai

nevelésben

részt

vevő

pedagógus

a

népismeret, országismeret oktatásával összeffiggő továbbképzésben,
(A

fentiekben

való

részvétellel

akkor

lehet

teljesíteni

a

továbbképzés

követelményeit, ha a munkáltató az elvégzést tanúsító okirat vagy a képzési

program és a résztvevő írásbeli beszámolója alapján a továbbképzést elfogadja,
feltéve, ha annak ideje legalább öthét. Ha a továbbképzés ideje nem éri el az
öthetet, a részvételi időt naponként hat tanórai foglalkozásként kell beszámítani a
hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe)

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban

(a továbbiakban: Új Magyarország Fejlesztési Terv) részt vevő intézményekben
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szervezett

továbbképzések

során

szerzett

tapasztalatok

(szakmai

ankétok,

fórumok, pedagógiai napok, bemutató órák keietében történő) átadásával, a
pedagógiai

gyakorlat

tapasztalatainak

elemzésével,

a

bevált

eljárások

megismertetését szolgáló komplex, gyakorlati tapasztalatcsere útján, amennyiben

a programjában részt vevő, a tapasztalatokat átadó (referencia) közoktatási

intézmény és

a tapasztalatokat átvevő

(innovatív)

közoktatási

intézmény

pedagógusai közösen szervezik meg a továbbképzést, és azon az i.nnovatív

közoktatási intézmény pedagógusainak legalább hetven százaléka részt vesz.
A Szabályzat fenti pontjában foglalt tapasztalatok átadásával megvalósuló
továbbképzésen

való

részvétel

esetében

a

továbbképzés

teljesítésének

elfogadásához a munkáltató által a program lezárásakor készített, a jelenlétet
igazoló, a referencia intézmény részéről ellenjegyzett beszámoló szükséges.
A

hétévenkénti

továbbképzés

legfé|jebb

huszonöt

százaléka

te|jesíthető

az

alábbiakban foglaltak útján együttesen (max_i_mum 30 órában1:

-

köznevelési kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel,

-

gyakomoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel,

-

nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó
tevékenységgel,
megfigyelésével,

önképzéssel,

amely

látogatással`

megvalósulhat

hosDitálással

vagy

mások

tapasztalatainak

munkaforinák,

eljárások,

technikák, módszerek saját gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával
bemutatókeretén belül.

-

harminc

foglalkozási

óránál

rövidebb,

nem

akkreditált

képzésben

való

részvétellel, amemyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri,

-

az intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében a

nevelőtestület számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, feltéve,
hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok részvételével

történik
Az

e

pontban

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.
Tehát:
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1. A oedagógus vesz részt a hétévenkénti továbbkéDzésben

-

a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő
hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az
ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig

-

a pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha már teljesítette a

hétévenkénti továbbképzés követelményeit vagy még nem telt el hét év a
munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzésétől.
-

1ehetséges következmények:

-aki nem teljesíti képzési kötelezettségét „alkalmatlanság címén megszűnhet a

jogviszonya"

2.

Szakmai megúiító kéozésben kell részt vennie a oedagó"snak:
-

ha a pedagógus a nevelő munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai
végzettséggel és szakképzettséggel látja el,

-

ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt,

-

ha a pedagógus teljesítményértékelése alapján a munkáltató szükségesnek
tartia
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

felsőoktatási

intézménnyel

pedagógus

szervez,
kötött

teljesítményértékelés

vagy

a

pedagógusképzést

megállapodás

alapján

a

alapján

munkáltató

folytató

szervezik.

a

A

fentiekben

meghatározottakon kívül más továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító
képzésnek.
-

a 277/1997. (XII.22.) Kr. 4§ (3) 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 szakmai megújító képzésnek minősül a 277/1997. (XII.22.) Kr. 5 § (8)

bekezdésében meghatározottakon kívül a legalább 60 órás felkészítő képzés,
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amelyet

pedagógusképzést

folytató

felsőoktatási

intézmény

szervez

(munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és szakképzettséghez

kötődő)

3.

VezetőkéDzés:

Ha olyan továbbképzésben vesz részt a pedagógus, amely hozzájárul a vezetői
ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához.

Vezetőképzés a 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
felkészítést

irányuló

biztosító

intézmények

felkészítő

minden

vezetéséhez

képzés,

olyan

szükséges

valamint

képzés,

amely

a

legalább

biztosítja

tanügy-igazgatási,

hatvan

órás

a

közoktatási

korszerű

pedagógiai

szervezési, korszerű pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását.

4.

További teliesítési lehetőség:

A hétévenkénti nem szakmai megújító képzés - egy vagy több továbbképzés
keretében

-

legalább

százhúsz

tanórai

foglalkozáson

(negyvenöt perc)

való

részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.

A továbbképzés teljesíthető a hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe beszámító
képzéseken előadóként való részvétellel, a képzés szervezője által kiállított igazolás
alapján.

c. További lehetőség a hét évenkénti továbbkéDzés teliesítésére

-

a nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló eredményességben mérhető,

komplex fejlődési projektekben való részvételt igazoló okirat,
az idegennyelv-tudást igazoló
külföldön

kiállított,

államilag elismert nyelwizsgáztatásról és

idegennyelv-tudást

igazoló

a

nyelwizsga-bizonyítványok

Magyarországon történő honosításáról szóló kományrendelet szerinti legalább 81

szintű nyelvtudást igazoló okirat,
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-

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

Ai]edagógu_s_]_of:ai,kötelezettségei:
ELJÁRÁSI REND:
1.

Az intézmény vezetője a Szabadságtelepi Óvoda Pedagógiai Programja figyelembe

vételével öt évre szóló Továbbképzési Programot készít a továbbképzési időszak első
évét megelőző év március 15-ig.

2.

A Továbbképzési Program és a Beiskolázási Terv elfogadása előtt a Közalkalmazofti
Tanács véleményét be kell szerezni.

3.

A Továbbképzési program nevelőtestület véleményezi.

4.

A Továbbképzési Programot a fenntartó fogadja el.

5.

Elfogadása után az intézmény vezetője írásban értesíti azt a pedagógust, aki részt

vehet a hétévenkénti továbbképzésben.

6.

Az

intézmény

vezetője

a

végrehajtására egy nevelési

fenntartó

által

elfogadott

Továbbképzési

Program

évre szóló Beiskolázási Tervet készít a szakmai

munkaközösség közreműködésével minden év március 15-ig.
7.

A nevelési intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt

értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési progranijának időarányos
végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak

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
rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.

Az intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való
kihagyásról írásban értesíti az érintettet.

A nevelési intézmény beiskolázási terve csak olyan továbbképzést tartalmazhat, amely
szerepel a továbbképzési jegyzéken, és nem haladja meg a program maximális óraszáma a
120 órát.
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A meghatározott eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az,

aki nem tart igényt az ehhez ffiződő munkáltatói kedvezményekre.
A továbbképzés szervezője írásban tájékoztatja a továbbképzés feltételeiről a továbbképzésre
jelentkezőket.

A továbbképzés szervezője évente újrakezdődő sorszámmal ellátott tanúsítványt állít ki a
továbbképzésben való eredményes részvételről, amely tartalmazza a továbbképzésben részt
vevő nevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, a továbbképzés

megnevezését, a tanórai foglalkozások számát, a továbbképzés szervezőjének hivatalos nevét,

székhelyét, a továbbképzési program alapítási engedély számát, a továbbképzés idejét és
helyszínét, a tanúsítvány kiállításának helyét és keltét, a továbbképzésért felelős aláírását,
valamint a tanúsítvány kiadója cégszerű aláírását. A tanúsítványon fel kell tüntetni, hogy az

munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott egyéb
feltételek fennállása esetén jogosít.

3. A TOVABBKEPZESI PROGRAM RESZEI
A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei:

cÍ/ a szakvizsgára vonatkozó alprogram,

Ó/ a továbbképzésre vonatkozó alprogram,
c/ a finanszírozási alprogram,
d/ a helyettesítésre vonatkozó alprogram.

A továbbképzési program c}/ és ó/ pontjában meghatározott részeit külön-külön, a c/ és c7/
pontjában meghatározott részeit az cz/ és Ó/ ponthoz kapcsolódva kell elkészíteni.

3.1. Szakvizsgára vonatkozó ali)rogram
3.1.1. Törvényi szabályozás
A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a

pedagógus-munkakör

betöltésére

jogosító

felsőfokú

iskolai

végzettséggel

és

szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai
gvakorlattal.

Szakmai gyakorlatként bámilyen nevelési intézményben pedagógus-munkakörben tényleges
munkavégzéssel eltöltött időt figyelembe kell venni. A szakmai gyakorlat idejének a
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számításánál figyelembe kell venni a gyakorlati képzésben szakoktatói vagy gyakorlati

oktatás vezetői munkakörben eltöltött időt. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be
a közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony haminc napot meghaladó szünetelésének
időtartama. Nem számítható be a szakmai gyakorlat időtartamába a pedagógus-munkakörben
eltöltött időnek az az időtartama sem, amely alatt a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a

kötött munkaidő huszonöt százalékát.

A szakvizsgára vonatkozó alprogramban meg kell tervezni a részvételi létszámot.

A beiskolázási tervben fel kell tüntetni a jelentkező nevét,1akcímét, az alapképzésben szerzett

végzettségét és szakképzettségét, munkakörét, szakmai gyakorlatának idejét és helyét.

3.1.2. Intézményi szabályozás
A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett
ismeretek és jártasságok megi}jításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus-

munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus

pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá bámelyik 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, ffiggetlenül 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.

Elsőíbbséget élvező kéi)zések

cr/ akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,

Ó/ akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,
c/ aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és
d/ akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges
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•

Továbbkéi)_zésí program időszakára tervezett beískolázás

2 fő óvodapedagógus tervez
szakvizsgát
2 fő óvodapedagógus tervez Méré s-értékelés szakvizsgát
Idő:

Név:

Finanszírozásialprogram:részletezve:a3.1.3. alatt

a szakvizsga
költségeihez a

femtartó hozzáj árulását
várja
2018/2019.

a jelentkező szakvizsga
igények helyettesítése
indokolt esetben szükségessé válhat; a képzésidejénekszervezésétőlf iggőentávollétvárhatóanpéntekdélután,szombatdélelőt

Szőllősi Tamás

a szakvizsga
költségeihez a

2019/2020.

Helyettesítési alprogram:részletezve:a3.1.4.alatt

Szőllősi Tamás
Szabó László Miklós

femtartó hozzáj árulását
várja

a szakvizsga
költségeihez a

Szabó László MiklósGulyásnéPócsikAlexandra

femtartó hozzáj árulását
várja

a jelentkező szakvizsga
igények helyettesítése
indokolt esetben szükségessé válhat; a képzés
idej ének szervezésétőlfii88őentávollétvárhatóanpéntekdélután,szombatdélelőtt

a jelentkező szakvizsga
igények helyettesítése
indokolt esetben szükségessé válhat; a képzésidejénekszervezésétőlfi ggőentávollétvárhatóanpéntekdélután,szombatdélelőt

2020/2021.

a szakvizsga
költségeihez a

2021/2022.

Gulyásné PócsikAlexandra

femtartó hozzáj árulását
várja

a jelentkező szakvizsga
igények helyettesítése
indokolt esetben szükségessé válhat; a képzésidejénekszervezésétőlf iggőentávollétvárhatóanpéntekdélután,szombatdélelőt

3.1.3. Szakvizsga megszervezésére vonatkozó finanszírozási alprogram
•

TIör:ry_énví szabálvozás

A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.
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A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárulhat a központi költségvetés, a

fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.

A finanszírozási alprogramban kell megtervezni
ű/ a távollevő helyettesítéséhez szükséges költségeket,

ó/ az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait és
c/ a továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.)
támogatására szolgáló összeget pedagógusonként.

•

Intéz]'nénví szabálvozás

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
c}/ az ehhez szükséges fedezetet a femtartó többlet-költségvetési támogatás nélkül
biztosítani tudja,

ö/ az ehhez szükséges fedezetet a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja,

c/ a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják, vagy

d/ 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 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 meghatározottakon túli kiadásokat a munkáltatónak kell fedeznie.
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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 munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény 285. § (2) bekezdésében
szabályozott

fizetési

továbbképzésben

és

felszólítással

a

- a

szakvizsgára

helyettesítésre

történő

fordított

felkészítésben

kiadásai,

valamint

a

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 meghatározott oklevelet, bizonyítványt vagy a meghatározott
tanúsítványt, illetve nem készíti el a beszámolót.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az esetben is, ha a

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 pedagógus-szakvizsgára való felkészűlést.

A tanulmányi szerződés alapján nyújtott juttatásokra a tanulmányi szerződésben foglaltakat
kell alkalmazni.

A

Továbbképzési

Programban

szereplő

óvodapedagógusok

megoldhatják a képzésüket.
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3.1.4. Szakvizsgára történő felkészítésben résztvevők helyettesítésére

vonatkozó alprogram
Továbbképzésben

Távollét indoka:

Távollévő helyettesítőj e :

Helyettesítés
módja:

résztvevő:
Közoktatás vezetői

Szőllősi Tamás

Gulyás Sándomé

átszervezés

szakvizsga
Mérés-értékelés

Szőllősi Tamás

Gulyás Sándomé

Szabó László Miklós

Ambrus Miklósné

Munkarend
átszervezes

szakvizsga

Közoktatás vezetői

Munkarend
átszervezes

szakvizsga
Mérés-értékelés

Munkarend

Gulyásné Pócsik Alexandra

szakvizsga

A leendő óvodapedagógus

Munkarend

párja

átszervezes

A helyettesítés megoldása:

•

Ha a résztvevő helyettesítésére szükség van, a helyettesítést a fenti táblázatban jelölt
módon oldjuk meg a tervezett helyettesítő személyekkel.

•

Ha a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, - mert a képzés hétvégére esik, és nem

indukál helyettesítést -akkor a munkarend érvényesül.

3.2. TovábbkéDzési alproEram
3.2.1. Törvényi szabályozás
A továbbképzésre vonatkozó alprogramban kell megtervezni, hogy tantárgyanként,
munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vehet részt a továbbképzésben. A
munkáltató a továbbképzési program elfogadása után írásban értesíti azt a pedagógust, aki
részt vehet a hétévenkénti továbbképzésben.
Valamint a 2. pont Általános elveinek Továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségei
alatt részletezve.

3.2.2. Intézményi szabályozás
•

Elsőbbséget élyez;ő kéDzések

cÍ/ akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,

Z)/ akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,

c/ aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és
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d/ akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges
•

Tová_b_b_kképizési program időszakára tervezett beískolázás

5 fő óvodapedagógus tervezi informatikai képzést
Idő:

Finanszírozásialprogram:a3.2.3.alattrészletezve

Név:

Helyettesítési alprogram :a3.2.4.alattrészletezve

- a továbbképzések

Antalné Kerezsi Mária

Asztalos Andrásné
2018/2019.

Dr. Felvéginé JakabMagdolna

Gulyás SándoméKarapErzsébet

A költségvetés által
finanszírozása önerőből
biztosított hozzáj árulás
történik, illetve a törvény felhasználható a
adta lehetőségek szerinti
továbbképzésen résztvevő
helyettesítésére - ha
teljesítjük:
- amemyiben központi
szükséges -, és ha a
fedezet rendelkezésre áll.
keretet biztosítanak az
intézmény részére, akkor Ha nem szükséges a
helyettesítés, akkor - ha
a továbbképzési díjak
fedezete van - a
80 %-a ebből a keretből
továbbképzést telj esítők
támogatható, s a 20 %

pedig önerőből
támogatott
- az utazás, szállásköltsége100%-bantámogatható,haafedezetrendelkezésre áll

körében anyagi
elismerésre is fordítható a
központi keret.

1fő óvodapedagógus tervezi a mesélés, verselés képzést
Idő:

Név:

Finanszírozásialprogram:a3.2.3.alattrészletezve

- a továbbképzések

2022/2023.

Gulyás Sándomé

Helyettesítési alprogram :a3.2.4.alattrészletezve

A költségvetés által
finanszírozása önerőből
biztosított hozzáj árulás
történik, illetve a törvény felhasználható a
adta lehetőségek szerinti
továbbképzésen résztvevő
teljesítjük:
helyettesítésére - ha
- amemyiben központi
szükséges -, és ha a
keretet biztosítanak az
fedezet rendelkezésre áll.
intézmény részére, akkor Ha nem szükséges a
helyettesítés, akkor - ha
a továbbképzési díjak
80 %-a ebből a keretből
fedezete van - a
támogatható, s a 2o o/o
továbbképzést telj esítők
körében anyagi
pedig önerőből
támogatott
elismerésre is fordítható a
- az utazás, szállásköltsége100%-bantámogatható,haafedezetrendelkezésre áll központi keret.
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3 fő óvodapedagógus tervezi
Idő:

Név:

Finanszírozásialprogram:a3.2.3.alattrészletezve

Helyettesítési alprogram :a3.2.4.alattrészletezve

- a továbbképzések

Gulyás Sándomé
2020/2021.

Matkóné Szőke
Klementina

Gulyás Sándomé
Antalné Kerezsi
2022/2023.

MáriaMatkóné Szőke

Klementina

A költségvetés által
finanszírozása önerőből
biztosított hozzáj árulás
történik, illetve a törvény felhasználható a
adta lehetőségek szerinti
továbbképzésen résztvevő
teljesítjük:
helyettesítésére - ha
- amemyiben központi
szükséges -, és ha a
fedezet rendelkezésre áll.
keretet biztosítanak az
intézmény részére, akkor Ha nem szükséges a
helyettesítés, akkor - ha
a továbbképzési díjak
fedezete van - a
80 %-a ebből a keretből
továbbképzést telj esítők
támogatható, s a 20 %
körében anyagi
pedig önerőből
elismerésre is fordítható a
támogatott
- az utazás, szállás
központi keret.
költsége 100 %-bantámogatható,haafedezetrendelkezésre áll

4 fő óvodapedagógus tervezi a bá b-dráma, drámapedaEógia képzést
Idő:

Név:

Finanszírozásialprogram:a3.2.3.alattrészletezve

Helyettesítési alprogram:a3.2.4.alattrészletezve

- a továbbképzések

2019/2020.

A költségvetés által
finanszírozása önerőből
biztosított hozzáj árulás
történik, illetve a törvény felhasználható a
továbbképzésen résztvevő
adta lehetőségek szerinti

Asztalos Andrásné

teljesítjük:

helyettesítésére - ha

- amemyiben központi
szükséges -, és ha a
keretet biztosítanak az
fedezet rendelkezésre áll.
intézmény részére, akkor Ha nem szükséges a
helyettesítés, akkor - ha
a továbbképzési díjak
fedezete van - a
80 °/o-a ebből a keretből
Ambrus MiklósnéAntalnéKerezsiMária
2021/2022.

Váradiné Tomyi Zsuzsa

támogatható, s a 20 %
pedig önerőből
támogatott
- az utazás, szállásköltsége100%-bantámogatható,haafedezetrendelkezésre áll
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3 fő óvodapedagógus tervezi a vizuális képzést
Idő:

Név:

Finanszírozásialprogram:a3.2.3.alattrészletezve

- a továbbképzések
finanszírozása önerőből
történik, illetve a törvény
adta lehetőségek szerinti
teljesítjük:

Kissné KukucskaHenrietta
2019/2020.

- amemyiben központi
keretet biztosítanak az
intézmény részére, akkor
a továbbképzési díjak

Pálinkásné JurásMariama
2021/2022.

80 %-a ebből a keretből
támogatható, s a 20 %

2022/2023.

Váradiné Tomyi Zsuzsa

pedig önerőből
támo8atott
- az utazás, szállásköltsége100%-bantámogatható,haafedezetrendelkezésre áll

Helyettesítési alprogram :a3.2.4.alattrészletezve

A költségvetés által
biztosított hozzáj árulás
felhasználható a
továbbképzésen résztvevő
helyettesítésére - ha
szükséges -, és ha a
fedezet rendelkezésre áll.
Ha nem szükséges a
helyettesítés, akkor - ha
fedezete van - a
továbbképzést telj esítők
körében anyagi
elismerésre is fordítható a
központi keret.

1 fő óvodapedagógus tervezi a log opédiá képzést
Idő:

Név:

Finanszírozásialprogram:a3.2.3.alattrészletezve

- a továbbképzések

finanszírozása önerőből
történik, illetve a törvény
adta lehetőségek szerinti
teljesítjük:

- amemyiben központi

2021/2022.

Kissné KukucskaHenrietta

Helyettesítési alprogram :a3.2.4.alattrészletezve

A költségvetés által
biztosított hozzáj árulás
felhasználható a
továbbképzésen résztvevő
helyettesítésére - ha
szükséges -, és ha a
fedezet rendelkezésre áll.

keretet biztosítanak az
intézmény részére, akkor Ha nem szükséges a
a továbbképzési díjak
helyettesítés, akkor - ha
80 %-a ebből a keretből
fedezete van - a
támogatható, s a 20 °/o
továbbképzést telj esítők
körében anyagi
pedig önerőből
támogatott
elismerésre is fordítható a
- az utazás, szállásköltsége100%-bantámogatható,haafedezetrendelkezésre áll központi keret.
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4 fő óvodapedagógus tervezi a teh etsé2gondozás-tehetségfe.i lesztés képzést
Idő:

Név:

Finanszírozásialprogram:a3.2.3.alattrészletezve

Helyettesítési alprogram :a3.2.4.alattrészletezve

- a továbbképzések

Kovácsné Gráfel
Krisztina
2019/2020.

Asztalos Andrásné
Simándi Lászlóné

2020/2021.

Antalné Kerezsi Mária

2022/2023.

Ambrus Miklósné

A költségvetés által
finanszírozása önerőből
biztosított hozzáj árulás
történik, illetve a törvény felhasználható a
adta lehetőségek szerinti
továbbképzésen résztvevő
helyettesítésére - ha
teljesítjük:
- amemyiben központi
szükséges -, és ha a
keretet biztosítanak az
fedezet rendelkezésre áll.
Ha
nem szükséges a
intézmény részére, akkor
helyettesítés, akkor - ha
a továbbképzési díjak
fedezete van - a
80 °/o-a ebből a keretből
támogatható, s a 20 %
továbbképzést telj esítők
körében anyagi
pedig önerőből
elismerésre is fordítható a
tám08atott
- az utazás, szállásköltsége100%-bantámogatható,haafedezetrendelkezésre áll központi keret.

1 fő óvodapedagógus tervezi a gyermekvédelmi képzést
Idő:

Név:

Finanszírozásialprogram:a3.2.3.alattrészletezve

- a továbbképzések

2018/2019.

Kócsák Józsefné

Helyettesítési alprogram :a3.2.4.alattrészletezve

A költségvetés által
finanszírozása önerőből
biztosított hozzáj árulás
történik, illetve a törvény felhasználható a
adta lehetőségek szerinti
továbbképzésen résztvevő
helyettesítésére - ha
teljesítjük:
- amemyiben központi
szükséges -, és ha a
fedezet rendelkezésre áll.
keretet biztosítanak az
intézmény részére, akkor Ha nem szükséges a
a továbbképzési díjak
helyettesítés, akkor - ha
fedezete van - a
80 %-a ebből a keretből
támogatható, s a 20 %
továbbképzést telj esítők
körében anyagi
pedig önerőből
elismerésre is fordítható a
támo8atott
- az utazás, szállásköltsége100°/o-bantámogatható,haafedezetrendelkezésre áll központi keret.
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1 fő óvodapedagógus tervezi a vezetés elmélet, szervezetfe.ilesztés képzést
Idő:

Név:

Finanszírozásialprogram:a3.2.3.alattrészletezve

Helyettesítési alprogram:a3.2.4.alattrészletezve

- a továbbképzések

2018/2019 .

Pápai Jánosné

Dr. Felvéginé Jakab
2020/2021.

Magdolna

A költségvetés által
finanszírozása önerőből
biztosított hozzáj árulás
történik, illetve a törvény felhasználható a
adta lehetőségek szerinti
továbbképzésen résztvevő
teljesítjük:
helyettesítésére - ha
- amemyiben központi
szükséges -, és ha a
keretet biztosítanak az
fedezet rendelkezésre áll.
intézmény részére, akkor Ha nem szükséges a
a továbbképzési díjak
helyettesítés, akkor - ha
80 %-a ebből a keretből
fedezete van - a
támogatható, s a 20 °/o
továbbképzést teljesítők
körében anyagi
pedig önerőből
támogatott
elismerésre is fordítható a
- az utazás, szállásköltsége100%-bantámogatható,haafedezetrendelkezésre áll központi keret.

1 fő óvodapedagógus tervezi az innovatív képzést
Idő:

Név:

Finanszírozásialprogram:a3.2.3.alattrészletezve

- a továbbképzések

2019/2020.

Ambrus Miklósné

Helyettesítési alprogram :a3.2.4.alattrészletezve

A költségvetés által
finanszírozása önerőből
biztosított hozzáj árulás
történik, illetve a törvény felhasználható a
adta lehetőségek szerinti
továbbképzésen résztvevő
teljesítjük:
helyettesítésére - ha
- amemyiben központi
szükséges -, és ha a
keretet biztosítanak az
fedezet rendelkezésre áll.
intézmény részére, akkor Ha nem szükséges a
a továbbképzési díjak
helyettesítés, akkor - ha
80 %-a ebből a keretből
fedezete van - a
támogatható, s a 20 %
továbbképzést telj esítők
körében anyagi
pedig önerőből
támogatott
elismerésre is fordítható a
- az utazás, szállásköltsége100%-bantámogatható,haafedezetrendelkezésre áll központi keret.
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1 fő óvodapedagógus tervezi az idegen nyelvi képzést
Finanszírozásialprogram:a3.2.3.alattrészletezve

Név:

Idő:

Helyettesítési alprogram :a3.2.4.alattrészletezve

- a továbbképzések

A költségvetés által
biztosított hozzáj árulás
felhasználható a
továbbképzésen résztvevő
helyettesítésére - ha
- amemyiben központi
szükséges -, és ha a
fedezet rendelkezésre áll.
keretet biztosítanak az
intézmény részére, akkor Ha nem szükséges a
helyettesítés, akkor - ha
a továbbképzési díjak
fedezete van - a
80 %-a ebből a keretből
továbbképzést teljesítők
támogatható, s a 20 %
körében anyagi
pedig önerőből
elismerésre is fordítható a
támo8atott
- az utazás, szállásköltsége100%-bantámogatható,haafedezetrendelkezésre áll központi keret.

finanszírozása önerőből
történik, illetve a törvény
adta lehetőségek szerinti
teljesítjük:

2020/2021.

Váradiné Tomyi Zsuzsa

3.23. Továbbképzésben való részvétel finanszírozási alprogram
•
A

Törvénvi szabálvozás
pedagógus-továbbképzés

az

állami

köznevelési

közfeladat-ellátás

keretében

térítésmentes.

A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a

fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.
A finanszírozási alprogramban kell megtervezni
cr/ a távollevő helyettesítéséhez szükséges költségeket,

ZJ/ az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának
szabályait és

c/ a továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv
stb.) támogatására szolgáló összeget pedagógusonként.

•

Intéz]'nénví szabálvozaá±
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.
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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
cz/ az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetési támogatás nélkül

biztosítani tudja,

Ó/ az ehhez szükséges fedezetet a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani

tudja,
c/ a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják, vagy

c7/ 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 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 meghatározottakon túli 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.
A munkáltató - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény 285. § (2)

bekezdésében szabályozott fizetési felszólítással - a helyettesítésre fordított kiadásai,

valamint 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
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munkáltató által meghatározott ideig nem szerzi meg az meghatározott oklevelet,
bizonyítványt vagy a meghatározott tanúsítványt, illetve nem készíti el a beszámolót.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az esetben is, ha a

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 pedagógus-szakvizsgára való felkészülést.

A tanulmányi szerződés alapján nyújtott juttatásokra a tanulmányi szerződésben
foglaltakat kell alkalmazni.

3.2.4. Továbbképzésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogram
Távollét indoka:

Továbbképzésben

Távollévő helyettesítője:

módja:

résztvevő:

Infomatikai képzés

Mesélés-verselés

Helyettesítés

Antalné Kerezsi Mária

Kiss Tibomé

Munkarend

Gulyás Sándomé

Szőllősi Tamás

átszervezés

Asztalos Andrásné

Pálinkásné Jurás Marianna

Karap Erzsébet

A leendő óvodapedagógus

Dr. Felvéginé Jakab

társa

Magdolna

Pápai Jánosne

Gulyás Sándomé

Szőllősi Tamás

Munkarend
átszervezés

képzés

Anyanyelvi,

Gulyás Sándomé

Szőllősi Tamás

Munkarend

beszédfejlesztés és

Matkóné Szőke Klementina

A leendő óvodapedagógus

átszervezes

kommunikáció

Antalné Kerezsi Mária

társa

képzés

Kiss Tibomé
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Asztalos Andrásné

Munkarend

Pálinkásné Jurás Marianna

Simándi Lászlóné

átszervezés

Váradiné Tomyi Zsuzsa

A leendő óvodapedagógus

Kissné Kukucska Henrietta

társa

Báb-dráma,

Ambrus Miklósné

Szabó László Miklós

Munkarend

drámapedagógia

Antalné Kerezsi Mária

Kiss Tibomé

átszervezés

képzés

Asztalos Andrásné

Pálinkásné Jurás Marianna

Váradiné Tomyi Zsuzsa

Simándi Lászlóné

Kissné Kukucska Henrietta

A leendő óvodapedagógus

Munkarend

társa

átszervezés

Vizuális képzés

Logopédia képzés

Imovatív képzés

Ambrus Miklósné

Szabó László Miklós

Munkarendátszervezés

Tehetséggondozás,

Ambrus Miklósné

Szabó László Miklós

Munkarend

tehetségfejlesztés

Antalné Kerezsi Mária

Kiss Tibomé

átszervezés

képzés

Asztalos Andrásné

Pálinkásné Jurás Marianna

Simándi Lászlóné

Váradiné Tomyi Zsuzsa

Kovácsné Gráfel Krisztina

leendő óvodapedagógustársa

Kócsák Józsefné

Pápai Jánosné

Gyemekvédelmi
képzés

Munkarend
átszervezés

Pápai Jánosné

Dr. Felvéginé Jakab

Munkarend

Vezetéselmélet,

Dr. Felvéginé Jakab

Magdolna

átszervezés

szervezetfejlesztésképzés

Magdolna

Pápai Jánosné

Idegen nyelvi képzés

Váradiné Tomyi Zsuzsa

Simándi Lászlóné

Munkarendátszervezés

A helvettesítés mefioldása:

•

Ha a résztvevő helyettesítésére szükség van, a helyettesítést a fenti táblázatban jelölt

módon oldjuk meg a tervezett helyettesítő személyekkel.
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•

Ha a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, - mert a képzés hétvégére esik, és nem

indukál helyettesítést -akkor a munkarend érvényesül.

4. Az intézménv nvilvántartási kötelezettsége - 277/1997. ÍXII.22.) Korm.
rendelet 19.§.Í2) bekezdése alaDián
c7/ a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben szerzett
okleveleket,

Z)/ azokat, akiknek a pedagógus-szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel,

c/ azokat, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá

tartoznak,

d/

a

pedagógus-szakvizsga

vagy

azzal

egyenértékű

oklevél,

tudományos

fokozat

megszerzését,

G/ a továbbképzésben való részvételt és a továbbképzés teljesítését.

A negyedik továbbképzési időszak tervezett lebontását a 2. sz. táblázat összesítve, nevelési

évekre bontva tartalmazza, míg az 1. sz. táblázat a Továbbképzési ciklusban való részvétel

kimutatása az intézményben fo glalkoztatott óvodapedagógusokról.

Záradék:
1. Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezte 2017. január 12-én.
2. A nevelőtestülettel véleményezte 2017. január 12-én.

Debrecen, 2017. január 12.
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Közalkalmazotti Tanács elnöke

24. oldal, összesen: 24

1. számú melléklet

A Szabadságtelepi Óvoda 2018.09.01-2023.08.31-ig terjedő időszak

IV. Továbbképzési Programjában

Név:

Ssz.

Továbbképzésben résztvevők(kötelezettek)

Továbbképzés alólkorukmiattfelmentettek

X

1.

Ambrus Miklósné

2.

Antalné Kerezsi Mária

3.

Asztalos Andrásné

X

4.

Dr.Felvéginé Jakab Magdolna

X

5.

Gulyásné Pócsik Alexandra

6.

Gulyás Sándorné

X

7.

Karap Erzsébet

X

8.

Kissné Kukucska Henrietta

9.

Kiss Tiborné

X

10.

Kócsák Józsefné

X

11.

Kovácsné Gráfel Krisztina

X

12.

Matkóné Szőke Klementina

X

13.

Pálinkásné Jurás Marianna

X

14.

Pápai Jánosne

X

15.

Simándi Lászlóné

X

16.

Szabó László Miklós

X

17.

Szőllősi Tamás

X

18.

Teitelbaum Józsefné

19.

Váradiné Tornyi Zsuzsa

X

X

X

2017.07.31-énnyugdíjbavonul

2016-ban szakvizsgázott,2023-ignemkötelezett

Debrecen, 2017. január 12.
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