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Továbbképzési Program Időtartama: 2018.09.01.-2023.08.31.-ig
Jogszabályi háttér
• 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről
• A 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről
• A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról
Továbbképzési program részei
Szakvizsgára vonatkozó alprogram
Továbbképzésre vonatkozó alprogram
Finanszírozási alprogram
Helyettesítési alprogram
Általános elvek
A továbbképzési program egységben kezelendő:
- A minden év március 15.-ig elkészített beiskolázási tervvel
- A pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával
A pedagógus- továbbképzés célja
A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítása, bővítése,
fejlesztése amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel való
közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységének
megszervezéséhez. A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.
A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése
A továbbképzésben a pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél
megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig,
amelyben a törvény 2012.szeptember 1-i hatálybalépésekor az 52.életévüket betöltötték, ők
már nem kötelezhetőek a pedagógus továbbképzésben való részvételre. Ugyanakkor az 52
évnél fiatalabb pedagógusok számára az eredetinél hosszabb az időintervallum, azaz 55 éves
korig kötelező a részvétel. A 277/1997.(XII.22.)Korm. rendelet 4.§.(2) bekezdése előírja,hogy
„ 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 Nkt.62.§(2) bekezdésében
szabályozott továbbképzésben”.
A hétévenkénti továbbképzés legalább 120 órás foglalkozáson való részvétellel és az előírt
tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. A továbbképzés egyéb, törvényben
meghatározott módon is teljesíthető (pl: szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben második
oklevél megszerzésével, stb.).
Megszüntethető- az Mt.89.§(3) bekezdése, illetve a Kjt.30.§ (1) bekezdésének d) pontjára
hivatkozással- annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya,
aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be
sikeresen.
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A pedagógus jogai, kötelezettségei
A pedagógus kötelezettsége, hogy:
- a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alkalommal részt vegyen a
továbbképzésben
- írásban kérje felvételét az óvodai továbbképzési programban, beiskolázási tervben
minden év december 31.-ig teheti meg
- 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
A továbbképzési és szakvizsga iránti igények benyújtása után az igényelt képzési formáról és
annak szükségességéről egyeztet az óvodavezetővel a képzési feltételekről tájékoztatást nyújt.
Az intézményvezető ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni az
intézmény.
Amennyiben a pedagógus a továbbképzésben való részvételhez az óvoda támogatását kívánja
igénybe venni, vagy az érinti a munkaidejét, köteles felvételét kérni a beiskolázási tervbe. Ezt
minden naptári év január 15-ig teheti meg. Az igényelt képzési formáról és annak
szükségességéről egyeztet az óvodavezetővel a képzési feltételekről tájékoztatást nyújt. Az
intézményvezető ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni az óvoda.
Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervről a közalkalmazotti tanács véleményét ki
kell kérni, majd ezután a nevelőtestület fogadja el az egy évre szóló beiskolázási tervet.
A képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet,) bemutatni.
Amennyiben támogatásban részesült az intézmény által és nem végzi el, eredményesen a
képzést a kijelölt időben a támogatást vissza kell fizetni az intézménynek.
Eljárási rend
1. A nevelőtestület értékeli az előző továbbképzési időszakot és az értékelést megküldi a
fenntartónak.
2. A továbbképzési programba, beiskolázási tervbe történő bekerüléshez a pedagógus,
jelentkezése és választása alapján lehet bekerülni, kivéve, ha a részvételt a munkáltató
rendelte el.
3. Az óvodavezető az óvoda helyi pedagógiai programja figyelembe vételével öt évre
szóló Továbbképzési Programot készít a továbbképzési időszak első évét megelőző év
március 15-ig.
4. A Továbbképzési Program és a Beiskolázási Terv elfogadása előtt a Közalkalmazotti
Tanács véleményét be kell szerezni.
5. A Továbbképzési Programot a nevelőtestület véleményezi.
6. A Továbbképzési Programot a fenntartó fogadja el.
7. Elfogadása után az intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, ill.
kihagyásról írásban értesíti az érintettet.
8. Az intézmény vezetője a fenntartó által elfogadott Továbbképzési Program
végrehajtására egy nevelési évre szóló Beiskolázási Tervet készít a szakmai
munkaközösség közreműködésével minden év március 15-ig. A fenntartó
meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket,
amelyeken való részvételhez támogatást nyújt. ( 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet
1.§ ( 7) bek.
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A fenntartó a Nkt. 83.§ (2) bek. e) pontja alapján ellenőrzi
- a továbbképzési program és beiskolázási terv , valamint a pedagógiai program
összhangját,
- a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és
- a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását.
A beiskolázási tervet egy nevelési évre készítjük, ami az éves továbbképzési tervet jelenti.
Ezt a dokumentumot 1 évre minden év március 15. –ig kell elkészíteni s a nevelőtestülettel
véleményeztetni, valamint a fenntartóval elfogadtatni. Figyelembe kell venni a szakmai
munkaközösségek véleményét is.
A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt :
- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,
- aki több éves, már elkezdett képzésen vesz részt,
- akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,
- aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és
- akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges
- a III. továbbképzési időszakban azokat , akik 2013-ban töltik be 40. életévüket
- figyelembe kell venni annál a pedagógusnál aki:
o írásban kéri felvételét a továbbképzési rendbe
o aki megfelel a továbbképzési felvétel, részvételi követelményeknek
- az óvodavezetője köteles írásban értesíteni a jelentkezőt, hogy elfogadta, vagy
elutasította a kérését
- a továbbképzési kötelezettségnek megfelelően a nyilvántartást a törvény szerint
kell mindig rögzíteni, megfelelő dokumentációkat és bizonylatokat
nyilvántartásba venni.

A PROGRAM RÉSZEI
1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram:
Alapfogalom: szakvizsga
továbbképzést kell érteni.

alatt

a

szakvizsgára

felkészítő

felsőoktatási

szakirányú

Szakvizsgára történő felkészülés
Hozzájárul az alap és mesterképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához,
kiegészítéséhez, a pedagógus munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges
gyakorlat, képesség, pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez
A képzés oklevéllel záruló szakirányú továbbképzés keretében folyik, amelyet csak
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény hirdethet meg.
A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a
pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 3 év
szakmai gyakorlattal.
Intézményünk a pedagógiai program megvalósítását elősegítő képzéseket támogatta az előző
évek folyamán is.
Három fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával.
Ezek a következők:
- 1 fő óvodavezető: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
- 2 fő óvodapedagógus: differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek területén
4

Támogatjuk azokat a szakvizsgára felkészítő képzéseket, amelyek lehetőség szerint mindenki
érdeklődési körének megfelelnek úgy, hogy azok illeszkedjenek a saját pedagógiai
programunkhoz is.
A vezető és helyettese elsősorban az óvoda törvényes működését, kapcsolattartását
eredményesebbé tévő, illetve életpályája megvalósításához szükséges képzéseken vegyen
részt.
Ennek célja a vezető utánpótlás kinevelése.
Az esélyegyenlőség megteremtésének érdekében és az integráció eredményességének
megteremtésének érdekében minél több kolléga szerezzen fejlesztőpedagógusi,
családpedagógusi, szociálpedagógusi végzettséget.
Javasolt szakvizsgára felkészítő képzések területei:
- Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
- Óvodai zenei foglalkozások vezetése szakterületen pedagógus szakvizsgára
felkészítő képzés
- Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus szakvizsgára felkészítő
továbbképzés
- Szociálpedagógusi szakvizsga
- Gyógypedagógiai szakirányú képzés

1.1.

Szakvizsga megszerzésére vonatkozó finanszírozási alprogram

Törvényi szabályozás
Kormányrendelet: 277/1997. (XII.22.)

16. § (1-2) bekezdés
17. § (1-6) bekezdés

A szakvizsgára való felkészítés és a továbbképzés költségtérítéses formában szervezhető. A
költségekhez hozzájárul az állami költségvetés és hozzájárulhat a munkáltató is. A más által
nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.
A pedagógus-továbbképzés állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.
A szakvizsga finanszírozási alprogramban kell megtervezni:
- a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségeket
- az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait
- a továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.)
támogatásra 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
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A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát,
ha
- az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetési támogatás nélkül
biztosítani tudja,
- az ehhez szükséges fedezetet az óvoda saját forrásaiból biztosítani tudja,
- 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.

1.2.

Szakvizsgára történő felkészítésben résztvevők helyettesítésére
vonatkozó alprogram

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.
A Beiskolázási terv elkészítésénél annak az óvodapedagógusnak is közre kell működnie, aki a
helyettesítést végzi.
Elsődleges cél: a rendelkezésre álló kínálatból olyan felkészülési lehetőség kiválasztása,
amelyek nem foglalkozási időben történnek.
Amennyiben ez nem lehetséges, a munkarend átszervezésével, valamint a törvény által
biztosított heti 4 óra, amire a dolgozó felkérhető.

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram:
A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítását célozza, amelyre a
nevelőmunka során szükség van.
Javasolt témák a továbbképzési témákra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedagógiai programunkhoz igazodó képzések
Vezetői irányítást segítő képzések
Mérési alapismeretek az óvodában
Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok fejlesztése
Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus minősítési
eljárásra való részvételre
7. Szenzomotoros torna
8. Képességfejlesztés a játékban
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A hétévenkénti továbbképzés jellemzői
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 továbbképzésben
A hétévenkénti továbbképzés az alábbi pontokban felsorolt módon teljesíthető:
- hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább 120
órás foglalkozáson való részvétellel
- 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 nevelő és oktató munkát segítő, az OKJ-ben szereplő emelt szintű, vagy
felsőfokú szakképesítése
- az informatikai írástudást szolgáló ECDL, ECDL START, vagy ECDL Seleck
elvégzését igazoló okirat megszerzésével
- 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 következő bármelyik továbbképzésen: az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Programban résztvevő
intézményekben
szervezett továbbképzéseken szerzett tapasztalatok (szakmai ankétok, fórumok,
pedagógiai napok, bemutató órák) átadásával, a pedagógiai gyakorlat
tapasztalatainak elemzésével, a bevált eljárások megismertetését szolgáló
komplex, gyakorlati tapasztalatcsere útján

A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb 25%-a teljesíthető:
- gyakornokok felkészítésében szakmai segítőként való részvétellel, melynek
feltétele, hogy az óvodavezető az elvégzést tanúsító okirat, vagy képzési program
és a résztvevő írásbeli beszámolója alapján a továbbképzést elfogadja, feltéve, ha
annak ideje legalább 5 hét. Ha nem éri el az 5 hetet, a részvételi időt naponként 6
tanórai foglalkozásként kell beszámítani a továbbképzés teljesítésébe.
- nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó
tevékenységgel (önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak
megfigyelésével (tevékenységek, foglalkozások), vagy munkaformák, eljárások,
technikák, módszerek saját gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával
(bemutató foglalkozás), amelynek feltétele: az óvodavezető által a program
lezárásakor készített, a jelenlétet igazoló, a referencia intézmény részéről
ellenjegyzett beszámoló, melyet elfogad.
- 30 foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel,
amennyiben a képzési idő legalább 5 órát eléri, és az igazolások alapján az
óvodavezető elfogadja.
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A továbbképzés szakaszai
- az egyes pedagógusra vonatkozó hétéves továbbképzési szakasz azt határozza
meg, hogy az adott személynek mely időszakon belül kell teljesítenie a
továbbképzésen való részvételi kötelezettséget.
- a továbbképzés ütemezéséről a munkáltató írásban értesíti a pedagógust, vagy
írásban kéri a pedagógus.
- a hétéves kötelezettség időtartama a pedagógus diplomájának megszervezését
követő 7. év szeptember 01.-én kezdődik és addig tart, amelyben az 55. életévét
betölti.

2.1.

Továbbképzésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogram

A távollevő helyettesítése belső eseti helyettesítéssel történik, anyagi terhet nem jelent,
326/2013. (VII.30.) Korm.rend. 17.§-sa alapján.
A helyettesítést az óvoda saját pedagógusaival oldja meg. A helyettesítésre történő
beosztásnál a helyettesítés általános szempontjait vesszük figyelembe.
A központi költségvetés által biztosított összegből a távollévő pedagógusok helyettesítésének
feladatait kell megoldani az intézményben folyó pedagógiai munka zavartalan működése
érdekében.
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
Ha a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez hozzá
kell járulni az oktatási-nevelési intézményben az adott évben helyettesítésre egy személyre
átlagosan fordított összeggel.

2.2.

Továbbképzésben való részvételre vonatkozó finanszírozási alprogram

Törvényi szabályozás
A továbbképzési alprogram törvényi szabályozása megegyezik a szakvizsga megszerzésére
vonatkozó finanszírozási alprogram törvényi szabályozásával.
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.
Amennyiben a továbbképzési keretösszeg nem teszi lehetővé a 80% intézményi támogatást,
akkor a pedagógusoknak, ennek arányában nagyobb önrészt kell vállalnia.
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2018-2023
Továbbképzési terv

Név
Ádámszki Gáborné
Bagdi Zita
Birkó Gyöngyi Etelka
Muszka Gabriella
Geczőné Szabó Éva
Muszka Attiláné
Nemes Lászlóné
Sipos Árpádné
Tasnádi Józsefné

Jelmagyarázat:

2018/ 2019/
2019 2020
X
X
X
X
X
------------------X
-------

2020/
2021
X
X
---------------

Kötelező továbbképzési időszak :
Mentesül a továbbképzés alól :
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X

---

2021/ 2022/
2022 2023
X
X
X
X
-----------------------------
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