1. A program jogszabályi háttere


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-köznevelési intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról



277/1997 (XII. 22.) Korm. rendelet a Pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

2. Általános elvek
A továbbképzési program egységben kezelendő:


minden év március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel



pedagógusok végzettségének nyilvántartásával.

A továbbképzési program célja
A továbbképzési program célja, hogy az előző öt éves program tapasztalataira, eredményeire
építve határozza meg a követelményt és eljárásrendet, az óvoda pedagógiai programjának
megfelelő továbbképzésre jelentkezéshez. Határozza meg a prioritásokat és a támogatások
rendjét.
A továbbképzési program időtartama

2018. szeptember 01 - 2023. augusztus 31-ig.
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 ötvenötödik
életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt az Nkt. 62. § (2)
bekezdésében szabályozott továbbképzésben.

A 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.
A képzés eredményes teljesítését a dolgozó tanúsítvánnyal igazolja.

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségei
1. A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább 120
tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények
teljesítésével valósul meg.
2. A hétévenkénti továbbképzés az első pontban meghatározottakon kívül
teljesíthető:
 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,
 felsőfokú végzettség esetén további, a pedagógus-munkakör, a nevelő-oktató munkát
közvetlen segítő munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú
végzettségi szintet igazoló oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett
oklevéllel,
 a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő, legalább 30
kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirattal,
 információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása
érdekében az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használati
jogosítvánnyal,
 önképzésben, kutatásban, gyakornoki felkészítésben való részvétellel,



az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány legalább
B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat megszerzésével,

 a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló
okirattal.
3. 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,
 önképzéssel,

mely

megvalósulhat

mások

tapasztalatainak

megfigyelésével

(csoportlátogatás, hospitálás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek
saját gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató foglalkozás),
 harminc foglalkozási óránál kevesebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel,
amennyiben a képzési idő legalább az 5 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 bevonásával történik.

A pedagógus jogai, kötelezettségei
A pedagógus joga, hogy:
- szakmai ismereteit, tudását továbbképzéseken való részvétellel gyarapítsa,

- akkor is kérje felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési
kötelezettsége
A pedagógus kötelessége, hogy:
- a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alkalommal részt vegyen a
továbbképzésen
- írásban kérje felvételét az óvoda továbbképzési programjába. A beiskolázási tervbe való
felvételét minden év december 31.-ig teheti meg.
A továbbképzési és szakvizsga iránti igények benyújtása után az igényelt képzési formáról és
annak szükségességéről egyeztet a vezetővel. 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.
A beiskolázási tervet a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a nevelőtestület fogadja el.
A képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet) bemutatni.
Amennyiben támogatásban részesült a pedagógus az intézmény által és nem végzi el
eredményesen a képzést a kijelölt időben, a támogatást vissza kell fizetni az intézménynek.

A beiskolázási terv elkészítésénél előnybe kell részesíteni azt:

-

akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra

-

akiknek a hétévente való továbbképzésen való részvételét a munkáltató elrendelte

-

akik a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkeztek.

-

akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges

Az óvodavezető írásban értesíti a jelentkezőt, hogy elfogadta, vagy elutasította a kérését.
A továbbképzési kötelezettségnek megfelelően a nyilvántartást a törvény szerint megfelelő
dokumentációkkal és bizonylatokkal kell nyilvántartásba venni.

3. A program részei

1. rész

Szakvizsgára vonatkozó alprogram

2. rész

Továbbképzésre vonatkozó alprogram

3. rész

Finanszírozási alprogram

4. rész

Helyettesítésre vonatkozó alprogram

3.1. A szakvizsgára vonatkozó alprogram
3.1.1. Törvényi szabályozás:
A 277/1997 (XII.22.) Kormányrendelet 13 §. (1) bekezdés szerint szakvizsgára történő
felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus munkakör
betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint 3 év
pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.
A kormányrendelet 20 § előírja, hogy mely munkakörök és feladatok elvégzéséhez kötelező,
illetve előny a vizsga megléte. Ezek az intézményvezetői, szakértői munkakörök.
3.1.2. Intézményi szabályozás
A szakvizsgára vonatkozó alprogram a Pedagógiai programmal összhangban kerül
összeállításra.
Szakvizsga alatt a szakvizsgára felkészítő felsőoktatási szakirányú továbbképzést kell érteni.
A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető a pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű
vizsgát igazoló oklevél megszerzésével.
A szakvizsgára jelentkezésnél előnyben részesülnek azok a pedagógusok, akik továbbképzése
elősegíti az óvoda pedagógiai programjának hatékonyabb megvalósítását. Továbbá ezen belül
azok a pedagógusok, akiknek kevesebb ideje van hátra a hétévenkénti továbbképzés
teljesítéséhez.

Elsőbbséget élvező képzések
 , differenciált tanulás szervezés
 Játék és szabadidő pedagógia
 Mentor
 Mentálhigiénés szakember

A Mosolykert Óvoda szakvizsgázott óvodapedagógusainak száma: 5 fő
1. Hernyákné Takács Judit

1999

Vezető óvodapedagógus

2. Virág Gizella

2002

Tehetségfejlesztési szakértő

3. Somogyi Klára

2003

Tanügyigazgatás

4. Nagyné Bódán Gabriella

2006

Közoktatás vezető

5. Ferencziné Hóra Ilona

2008

Kommunikáció és beszédfejlesztés

Nincs pedagógus szakvizsgája: 10 fő
1. Bélteky Dóra
2. Gégény Irén
3. Marjainé Szépi Éva
4. Mirkó Adrienn (folyamatban)
5. Nagyné Hajdú Mónika
6. Dávid Nikolett
7. Fekete Julianna
8. Sándorné Kenderesi Róza
9. Nikolics Marianna
10. Kökény Gabriella
A 2018-2023-as továbbképzési ciklusban mentesülnek a kötelező továbbképzés alól: 5. fő
1. Somogyi Klára

szül. idő:

1954. 08. 12.

2. Nagyné Bódán Gabriella

szül. idő:

1957. 01. 20.

3. Fekete Julianna

szül. idő:

1955. 04. 16.

4. Sándorné Kenderesi Róza

szül. idő

1960. 09. 07.

5. Ferencziné Hóra Ilona

szül. idő

1963. 05. 01.

A továbbképzési program időszakára tervezett beiskolázás
1. Gégény Irén 2017. szeptembertől 2 év mentálhigiénés szakember
2. Nagyné Hajdú Mónika 2018. szeptembertől 2 év Játék és szabadidő pedagógia
3.1.3. Szakvizsga megszerzésére vonatkozó finanszírozási alprogram

Törvényi szabályozás
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése szerint a pedagógus-továbbképzési
költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a fenntartó, a munkáltató. A más
által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.
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. Korm. rendelet 17§ (2) bekezdés.

Intézményi szabályozás
A finanszírozás forrásai
A képzések finanszírozása a jövőben függ:
 az intézményi költségvetés keretétől


a továbbképzések támogatásának tervezhetőségétől



a pályázatokba való bekapcsolódás és esetleges támogatások mértékétől.

 alapítványi támogatás keretéből
A nevelőtestület által felhasználható esetleges pályázati támogatásból fedezhető költségek
meghatározása mindig a pályázatban kiírtak alapján történhet.
Amennyiben a fenntartó teremti meg a támogatás lehetőségét, a támogatásban a prioritási rend
érvényesül.
A képzést finanszírozhatja továbbá:
-

a szakvizsga megszerzésében résztvevő személy saját hozzájárulása.

3.1.4. Szakvizsgára történő felkészítésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó
alprogram
 A távollévők helyettesítését elsősorban az ugyanabban a gyermekcsoportban dolgozó
kollégával oldjuk meg.
 Ha a továbbtanuló pedagógus konzultációja rendszeresen munkanapra esik,
helyettesítését lehetőleg egyenlő munkaidő beosztással igyekszünk megoldani.
 A zavartalan nevelő munka érdekében támogatjuk a nevelési időn kívül szervezett
továbbképzéseket.

3.2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram
3.2.1. Törvényi szabályozás
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) A továbbképzés azoknak az ismereteknek és
készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a
nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, 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.
3.2.2. Intézményi szabályozás
A továbbképzésre vonatkozó alprogram a Pedagógiai Programmal került összeállításra.
Elsőbbséget élvező képzések
 A pedagógus képzést segítő továbbképzések (mentor)
 Informatikai, számítástechnikai szakképesítés szerzésére irányuló továbbképzés
 Teljesítményértékelést és minőségfejlesztést segítő szakképesítés támogatása
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI, BTMN, kiemelten tehetséges)
fejlesztéséhez szükséges képzések.
 Egészség fejlesztést, környezet védelmet támogató továbbképzések
 Az óvodai élet tevékenységformáihoz kapcsolódó továbbképzések

Elsőbbséget élvező pedagógusok
Időbeli prioritás alapján
 Kevesebb ideje van hátra a továbbképzés teljesítéséhez:
1. Kökény Gabriella
2. Nikolics Marianna
3. Dávid Nikolett

Továbbképzési Program időszakára tervezett beiskolázás
4 fő óvodapedagógus 30 órás továbbképzésben való részvétele

3.2.3.Továbbképzésben való részvételre vonatkozó finanszírozási alprogram
Törvényi szabályozás
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 16 § (1) bekezdése alapján, a pedagógus-továbbképzés
az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.
Ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a részvételi díj
teljes összege finanszírozható. Korm. rendelet 17§ (3) bekezdés.
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése szerint a pedagógus-továbbképzési
költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a fenntartó, a munkáltató. A más
által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.

Intézményi szabályozás
A finanszírozás forrásai
A továbbképzés finanszírozása a következő forrásokból történhet:
-

pályázati forrás

-

a továbbképzésben résztvevő személy saját hozzájárulása.

Az ugyanolyan típusú, tartalmú, ugyanakkor tanúsítványt adó képzések, továbbképzések
közül támogatandó az:
 amelyik kevesebb munkaidő-kieséssel jár együtt,
 amelyiknek a költsége, önköltsége kedvezőbb.
3.2.4. Továbbképzésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogram
A továbbképzés miatt távollévők helyettesítése munkaidő átszervezéssel megoldható:
 A képzésen résztvevő kolléga helyettesítését a váltótársával próbáljuk elsősorban
megoldani.
 Felhasználjuk a pedagógusok kötelező óraszámának 4 órával történő kiegészítését,
amely heti 4 óra feladattal terhelt, tehát a pedagógus helyettesítésére is felhasználhatja
az idejét.
 óvodavezető kötelező órájával
 délután csoportösszevonással
4.Az intézmény nyilvántartási kötelezettsége
A 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján
Mellékletek:
1. A továbbképzési program időszakában továbbképzésre kötelezett pedagógusok
már teljesített továbbképzéseinek kimutatása
2

Beiskolázási kérelem

3

Intézményvezetői határozat

4

Jegyzőkönyv nevelőtestületi jóváhagyása
Jegyzőkönyv Közalkalmazotti Tanács jóváhagyása

1. számú melléklet

KIMUTATÁS
Pedagógus továbbképzésekről

SORSZ.

pedagógus neve

Bélteky Dóra

Születési idő

1967. 04. 26

Alapdiploma
Főiskola

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

1988
Továbbképzés megnevezése

1.

óraszám

kelte

30

2000

60

2002

1.

Minőség biztosítási alapkurzus

.hétévente megszerzett
továbbképzés
1998.09.01-2005.08.31

Számítástechnikai alapismeretek
Haladó szövegszerkesztés
Teljesítve

60
150 óra

2003

2.

Környezetkultúra az óvodában

90

2008

.hétévente megszerzett
továbbképzés
2005.09.01-2012.08.31

Gyökerek, népi kismesterségek

30

2010

Kézműves technikák a gyakorlatban
Teljesítve

5
125 óra

2010

Angol minimum szint
Országos Pedagógiai Szakmai Nap

60
20

2014
2015

3.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2012.09.01-2019.08.31

SORSZ.

pedagógus neve

Ferencziné Hóra Ilona

Születési idő

1963 .05. 01

Alapdiploma
Középfokú

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

1986

Főiskola

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

1997
Továbbképzés megnevezése

2.

óraszám

kelte

1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2004.09.01-2011.08.31

2.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2015.09.01mentes lesz 2018.08.31.

SORSZ.

3.

Kommunikáció és beszédfejlesztés

szakvizsga
2008

Teljesítve

120 óra

Pedagógusok felkészítése a
tanfelügyeleti ellenőrzésre és a
pedagógus minősítési eljárásban való
részvételre
Az élményszerű óvodai zenehallgatás
aktuális kérdései

10

2015

8

2016.02.26.

pedagógus neve

Gégény Irén

Születési idő

1968

Alapdiploma
Főiskola

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

1988

Továbbképzés megnevezése

óraszám

kelte

120 óra

2009

1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
1998.09.01-2005.08.31

2.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2005.09.01-2012.08.31

Nem dolgozott óvodában

Mentálhigiénés szakember

Teljesítve

120 óra

Alapozó torna

120 óra

Teljesítve

120 óra

2015

3.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2012.09.01-2019.08.31

SORSZ.

pedagógus neve

Hernyákné Takács Judit

Születési idő

1966

Alapdiploma
Főiskola

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

1988

4.
1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
1998.09.01-2005.08.31

2.

Továbbképzés megnevezése

óraszám

Vezető óvodapedagógus

szakvizsga

kelte
1999

Teljesítve

120 óra

Család és gyermekvédelem szakos
pedagógus

120 óra

2012

.hétévente megszerzett
továbbképzés
2006.09.01-2013.08.31

Teljesítve

120 óra

Angol alapfok

30 óra

2014

Pedagógiai szakmai ellenőrzés és
pedagógusminősítés
Minőségbiztosítási szakértő

60 óra

2014

30 óra

2015

Teljesítve

120 óra

3.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2013.09.01-2020.08.31

SORSZ.

pedagógus neve

Nagyné Bódán Gabriella

Születési idő

1957

Alapdiploma
Középfokú

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

1977

Főiskola

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

1997

5.
Továbbképzés megnevezése

óraszám

kelte

Közoktatás vezető

szakvizsga

2006

Teljesítve

120 óra

---------

---------

1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2004.09.01-2011.08.31

2.
.hétévente megszerzett
továbbképzésre nem
kötelezhető
(2009-ben betöltötte az
52. évét)

-------

SORSZ.

pedagógus neve

Dávid Nikolett

Születési idő

1990

Alapdiploma
Főiskola

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Megszerzés ideje

2013
Továbbképzés megnevezése

6.

óraszám

kelte

1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2020.09.01-2027.08.31

2.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2027.09.01-2034.08.31

SORSZ.

pedagógus neve

Nagyné Hajdú Mónika

Születési idő

1973

Alapdiploma
Főiskola

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Megszerzés ideje

1995

7.
1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2002.09.01-2009.08.31

Továbbképzés megnevezése

óraszám

kelte

Az ismeret és képesség jellegű tudás
kritériumai, ezek mérésének,
értékelésének módszerei

120 óra

2007

Teljesítve

120 óra

2.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2009.09.01-2016.08.31

SORSZ.

A2 szintű angol nyelv tanfolyam

120 óra

2010

KER B2 Angol középfok

60 óra

2012

Teljesítve

180 óra

pedagógus neve

Mirkó Adrienn

Születési idő

1974

Alapdiploma
Főiskola

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

2000
Továbbképzés megnevezése

óraszám

kelte

Okos kocka

30

2008

Kompetencia alapú oktatás

30

2009

Gyökerek, népi kismesterségek

30

2011

30

2014

1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2007.09.01-2014.08.31
8.

Angol minimum szint
Teljesítve

120 óra

2.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2014.09.01-2021.08.31

3.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2021.09.01-2028.08.31

SORSZ.

pedagógus neve

Somogyi Klára

Születési idő

1954

Alapdiploma
Középfokú

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

1975

Főiskola

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

1989

9.

Továbbképzés megnevezése

óraszám

kelte

Tanügyigazgatás

szakvizsga
120 óra
teljesítve

2003

---------

---------

-------

1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
1998.09.01-2005.08.31

2.
.hétévente megszerzett
továbbképzésre nem
kötelezhető
(2006-ban betöltötte az
52. évét)
SORSZ.

pedagógus neve

Marjainé Szépi Éva

Születési idő

1985

Főiskola

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi
Pedagógia Főiskolai Kar

Megszerzés ideje

2007

10.

Továbbképzés megnevezése

óraszám

kelte

1.

Óvodapedagógus munkakörben
eddig nem dolgozott

.hétévente megszerzett
továbbképzés
2015.09.01-2022.08.31.

SORSZ.

pedagógus neve

Virág Gizella

Születési idő

1965.

Alapdiploma
Főiskola

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

1988
Továbbképzés megnevezése

óraszám

kelte

Tehetségfejlesztési szakértő

szakvizsga

2003

Teljesítve

120 óra

2.

Angol minimum szint

30 óra

2014

.hétévente megszerzett
továbbképzés
2010.09.01-2017.08.31

Angol közép szint
Pedagógiai szakmai ellenőrzés és
pedagógusminősítés
Teljesítve

30 óra

2014

60 óra
120 óra

2014

1.

11.

.hétévente megszerzett
továbbképzés
1998.09.01-2005.08.31

3.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2017.09.01-2024.08.31

SORSZ.

pedagógus neve

Sándorné Kenderesi Róza

12.

Születési idő

1960.

Alapdiploma
Középfokú

Óvónőképző Szakközépiskola

Megszerzés ideje

1979
Továbbképzés megnevezése

óraszám

kelte

Helyi Pedagógiai Programírás

30 óra

1998

Drámajáték kisgyermekeknek

30 óra

1999

Minőség biztosítás

30 óra

2000

Személyiség fejlesztés
Teljesítve

30 óra
120 óra

2001

Finommotorika fejlesztése az óvodai
vizuális tevékenységekben

30 óra

2005

Számítógép kezelési alapok
A sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai inkluzív nevelésének
megalapozása
Ének zenei tantárgyi koncentráció
Teljesítve

30 óra

2005

30 óra

2009

30 óra
120 óra

2010

Népi kismesterségek

30 óra

2015

-------------------------

--------------

---------------

1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
1998.09.01-2005.08.31

2.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2005.09.01-2012.08.31

3.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2012.09.01-2015-től
nem kötelezhető

SORSZ.

13.

pedagógus neve

Fekete Julianna

Születési idő

1955

Alapdiploma
Középfokú

Óvónőképző Szakközépiskola

Megszerzés ideje

1975

Továbbképzés megnevezése

óraszám

kelte

Helyi Pedagógiai Programírás

30 óra

1998

Óvodai nevelés a művészetek
eszközeivel

30 óra

1998

Csak tiszta forrásból

30 óra

1999

Minőség biztosítás
Teljesítve

30 óra
120 óra

2000

2.

Népmesék és népköltészet

60 óra

2005

.hétévente megszerzett
továbbképzés
2005.09.01-(2007-ben
betöltötte az 52. évét)

----------------------

-----------

-------------

1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
1998.09.01-2005.08.31

SORSZ.

pedagógus neve
Születési idő

14.

Nikolics Marianna
1978

Alapdiploma
Főiskola

DTKF Hajdúböszörmény Óvónőképző Intézet

Megszerzés ideje

2008

1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2015.09.01-2022.08.31

2.
.hétévente megszerzett

Továbbképzés megnevezése

óraszám

kelte

Az élményszerű óvodai zenehallgatás
aktuális kérdései
Energiaklub közös „ENERGIAOVI”

8

2016.02.26.

6

2016.04.11.

6

2016.08.15.

Energiaklub közös „ENERGIAOVI”
2016. 05-06. hó

továbbképzés
2022.09.01-2029.08.31

3.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2029.09.01-2036.08.31

SORSZ.

pedagógus neve

Kökény Gabriella

Születési idő

1964

Alapdiploma

Óvónői Szakközépiskola

Megszerzés ideje

1982
Továbbképzés megnevezése

1.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
1998.09.01-2005.08.31

nem volt pedagógus

15.

2.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2005.09.01-2012.08.31

3.
.hétévente megszerzett
továbbképzés
2012.09.01-2019.08.31

nem volt pedagógus

óraszám

kelte

Záró rendelkezések
1.) Ezen Továbbképzési Program együtt értelmezhető a Kormány Pedagógus
továbbképzés és szakvizsgára hozott 277/1997. (XII. 22. ) Korm. rendeletével és
módosításaival.
2.) A mindenkori éves beiskolázási terv elkészítésekor ezen, középtávú képzési program
elvei az irányadóak.

Legitimációs záradék
A Mosolykert Óvoda 2018. szeptember 01-től 2023. augusztus 31 időszakra készült
Továbbképzési program tervezetét a nevelőtestület a 2017. január 18. napján megtartott,
Nevelőtestületi
értekezletén
véleményezte.

