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TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM
1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSE, VÉLEMÉNYEZÉSE, ELFOGADÁSA

Az óvoda vezetője az Áchim András Utcai Óvoda Pedagógiai Programjának figyelembevételével
középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot készít.
A továbbképzési programot a nevelőtestület és a Közalkalmazotti Tanács véleményének kikérését
követően a fenntartó fogadja el.
A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik,
és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a
továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni.
2. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
277/1997 (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
3. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM IDŐTARTAMA
Jelen továbbképzési program 2018. szeptember 1-ől 2023. augusztus 31. napjáig tart. Fenntartói
elfogadás napján lép hatályba, módosítására akkor kerül sor, ha jogszabályi változás indokolja.
A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal
kerülhet sor.
4. SZEMÉLYI HATÁLYA
A Továbbképzési Program kiterjed az óvoda minden pedagógus dolgozójára, valamint a felsőfokú
iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottakra is.
5. ÁLTALÁNOS ELVEK
5.1. A pedagógus továbbképzés célja
A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére,
fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő munka keretében a gyermekek
személyiségének
fejlesztéséhez,
az
intézmény
tevékenységének
megszervezéséhez,
intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga
követelményeire is.
5.2. A továbbképzési program célkitűzése
A továbbképzési program célja, hogy a vonatkozó jogszabályok és az Áchim András Utcai Óvoda
Pedagógiai Programjának figyelembevételével a pedagógusok hétévenkénti továbbképzésének
ütemezését, szabályait, lehetőségeit, eljárásrendjét rögzítse.
A továbbképzési program részei:
a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram,
b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram,
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c) a finanszírozási alprogram,
d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram.
Az intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző
továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést
megküldi a fenntartónak.
5.3. Beiskolázási terv
Az óvoda vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési évre szóló beiskolázási
tervet készít. A beiskolázási tervet a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában
az azonos munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők
közreműködésével - dolgozza ki. A beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden év
március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési évre.
A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét betervezték, a
továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a várható távollét idejét, a
helyettesítés rendjét.
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 és
akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges.
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.
A köznevelési intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való
kihagyásról írásban értesíti az érintettet.
A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell szereznie a
közalkalmazotti tanács véleményét.
5.4. A pedagógus továbbképzési kötelezettségének keletkezése és teljesítése
A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év
szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az 55. életévét betölti, augusztus
hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a hétévenkénti továbbképzésben.
Megszüntethető alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak a pedagógusnak a
közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait
nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező.
Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a
vizsgák letétele utáni hét évben.
Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel
és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott
pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság
megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés). E rendelkezést
alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt.
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5.5. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségei
1) A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz
tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul
meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc.
A hétévenkénti továbbképzés a fentiekben meghatározottakon kívül – teljesíthető
2) A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető továbbá
a)a következő, bármelyik további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó,
aa) a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél,
ab) a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek
megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető további
oklevél,
ac) 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,
ad) a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai
alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végző, valamint
gyakorlati képzést végző pedagógus esetén a szakirányú végzettség és szakképzettség mellett
felsőfokú, vagy felsőoktatási, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű
szakképesítés vagy az első pedagógus oklevél,
ae) az Nkt. 98-99. §-ában felsorolt végzettség, szakképzettség mellett az Nkt. 3. mellékletében
meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
af) a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új pedagógus
szakképzettség megszerzését megalapozó, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: nemzeti felsőoktatásról szóló törvény) 42. § (2) bekezdése szerinti részismeret
megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló
okirat,
ag) a nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló, tanulói eredményességben mérhető,
komplex fejlődési projektekben való részvételt igazoló okirat,
ah) az információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében az
informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL, ECDL START
vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat,
ai) az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
szóló kormányrendelet szerinti legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat,
aj) 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 és
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ak) az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában dolgozó,
mérnöktanár végzettséggel rendelkező szakmai tanár esetében a megszerzett szakmérnöki
szakképzettség megszerzésével;
b) a következő, bármelyik továbbképzésen
ba) két tanítási nyelvű iskolai oktatásban célnyelven tanító pedagógus a célnyelv szerinti
országban, idegen nyelvet oktató pedagógus a nyelv szerinti országban, nyelvi felkészítésben,
bb )nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban, kollégiumi nevelésbenoktatásban részt vevő pedagógus a nemzetiség nyelve szerinti országban, továbbá a nemzetiségek
nyelvén oktató, kultúrájukat ápoló külföldi intézményekben nyelvi felkészítésben, valamint
népismeret, ország ismeret oktatásával összefüggő továbbképzésben,
bc) héber nyelven nevelő, tanító pedagógus Izraelben nyelvi felkészítésben, illetve népismeret,
ország ismeret oktatásával összefüggő továbbképzésben,
bd) az Európa Tanács Pestalozzi programjában, az Európa Tanács Élő Nyelvek Európai
Központja programjában, az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjában meghirdetett,
valamint a kétoldalú kormányközi munkatervek alapján szervezett továbbképzésben
való részvétellel;
c) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban (a
továbbiakban: Új Magyarország Fejlesztési Terv) részt vevő intézményekben szervezett
továbbképzések során szerzett tapasztalatok (szakmai ankétok, fórumok, pedagógiai napok,
bemutató órák keretében történő) átadásával, a pedagógiai gyakorlat tapasztalatainak elemzésével, a
bevált eljárások megismertetését szolgáló komplex, gyakorlati tapasztalatcsere útján, amennyiben
az Új Magyarország Fejlesztési Terv 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 innovatív közoktatási intézmény
pedagógusainak legalább hetven százaléka részt vesz.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka
teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen:
a) köznevelési kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel,
b) gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel,
c) nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó
tevékenységgel (a továbbiakban: önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak
megfigyelésével (óralátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek saját
gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató óra),
d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel,
amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri,
e)a köznevelési intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az
érintett nevelőtestület, illetve pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson történő
részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok részvételével
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történik.
A b) pontjában felsoroltakon 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 öt hét. Ha a
továbbképzés ideje nem éri el az öt hetet, a részvételi időt naponként hat tanórai foglalkozásként
kell beszámítani a hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe.
A c) 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 (3) bekezdésben 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.
Az (1) bekezdés szerinti továbbképzés teljesíthető a hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe
beszámító képzéseken előadóként való részvétellel, a képzés szervezője által kiállított igazolás
alapján.
Szakmai megújító képzésnek minősülnek - az ag) és ah) pont kivételével - a (2) bekezdésben és a
(3) bekezdés a) pontjában felsoroltak. 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 szervez,
vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján
szervezik, és biztosítja a 4. § (3) bekezdésben meghatározottak megvalósítását. A pedagógus
teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon kívül más
továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek.
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 irányuló felkészítő képzés, valamint a
legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely biztosítja a köznevelési
intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési, korszerű
pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását.
5.6. A pedagógus jogai, kötelezettségei
A pedagógus kötelessége, hogy:
a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy vagy több alkalommal részt
vegyen a továbbképzésben,
írásban kérje felvételét az intézmény továbbképzési programjába, beiskolázási tervébe
ha a pedagógus teljesítményértékelése alapján a munkáltató szükségesnek tartja, hogy a
pedagógus szakmai megújító képzésen vegyen részt
A pedagógus joga, hogy:
akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési
kötelezettsége, illetve már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit.
ill. ha betöltötte 55. életévét.
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6. A PROGRAM RÉSZEI
6.1. SZAKVIZSGÁRA VONATKOZÓ ALPROGRAM
6.1.1 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.
A szakvizsgára történő felkészítés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti szakirányú
továbbképzés keretében történik.
A szakvizsgára történő felkészítésben szerzett oklevelet el kell fogadni minden olyan esetben,
amikor a pedagógus-szakvizsga letétele alkalmazási feltétel, függetlenül attól, hogy az oklevelet
melyik felsőoktatási intézmény állította ki, továbbá, hogy az oklevél tulajdonosa a pedagógusszakvizsga letételekor milyen pedagógus-munkakörben dolgozott, illetve a pedagógus-szakvizsga
letétele után milyen pedagógus-munkakörben helyezkedik el.
A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógusmunkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint
legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.
Szakmai gyakorlatként bármilyen nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
tényleges munkavégzéssel eltöltött időt figyelembe kell venni. A szakmai gyakorlat idejének a
számításánál figyelembe kell venni a nem iskolai gyakorlati képzésben szakoktatói vagy gyakorlati
oktatás vezetői munkakörben eltöltött időt. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a
közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony harminc napot meghaladó szünetelésének
időtartama. Nem számítható be a szakmai gyakorlat időtartamába a pedagógus-munkakörben
eltöltött időnek az időtartama sem, amely alatt a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a kötött
munkaidő huszonöt százalékát.
6.1.2. Intézményi szabályozás
Intézményünkben elsőbbséget élveznek azok a szakirányú képzések, melyek elősegítik az Áchim
András Utcai Óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott célkitűzések megvalósítását,
korszerű szakmai ismeretekkel támogatják eredményes nevelő munkát, a hatékony intézményi
működést.
Játék- és szabadidő pedagógia
Gyermek-, ifjúság-, és családvédelem pedagógiája
Differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek
Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógus
Óvodai zenei nevelés legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
Gyógytestnevelés az óvodában
Közoktatás vezető
Fejlesztőpedagógus
Szakvizsgára jelentkezés tervezett létszáma:
Név
Munkakör
Horváth Ildikó Eszter
óvodapedagógus
Szilágyiné Szabó Annamária
óvodapedagógus

Szakirányú végzettség megnevezése
Tehetségfejlesztés
Fejlesztőpedagógus
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Székelyhidiné Orbán Rita
Gyulainé Kiss Anita

óvodapedagógus
fejlesztőpedagógus

Differenciáló fejlesztő pedagógiai i.
Logopédia

6.1.3. Szakvizsga megszerzésére vonatkozó finanszírozási alprogram
6.1.4. Törvényi szabályozás
A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a fenntartó,
a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.
A szakvizsga finanszírozási alprogramban kell megtervezni
a távollevő helyettesítéséhez szükséges költségeket
az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait és
a továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.)
támogatására szolgáló összeget pedagógusonként.
ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a
továbbképzésen, a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj
nyolcvan százalékánál.
ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a részvételi díj
teljes összege finanszírozható.
A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát, ha
az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetésitámogatás nélkül biztosítani
tudja,
az ehhez szükséges fedezetet - az óvoda saját forrásaiból biztosítani tudja,
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.
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 (2) bekezdésben 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 továbbképzésben és a szakvizsgára történő felkészítésben a résztvevőnek kifizetett
munkáltatói támogatás visszafizetését kérheti, ha a résztvevő saját hibájából nem teljesítette az
előírt követelményeket. A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az
esetben is, ha a továbbképzés időtartama alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyát
megszünteti, vagy 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.
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6.1.5. Intézményi szabályozás
A központi költségvetés, fenntartó által biztosított továbbképzés finanszírozását szolgáló keret
elsősorban szakvizsgára történő képzés költségtérítésének támogatására fordítjuk maximum annak
80% áig, mely magába foglalja a költség szja és EHO vonzatát is. A költség további 20%-a
pedagógus önrésze.
A mennyiben a továbbképzési keretösszeg nem teszi lehetővé a 80% intézményi támogatást, akkor a
pedagógusnak, ennek arányában nagyobb önrészt kell vállalnia.
Jelenleg nem ismeretes számunkra, hogy a szakvizsgák finanszírozására milyen keret áll
rendelkezésünkre.
6.1.6. 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.
Ha 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.
6.2. TOVÁBBKÉPZÉSI ALPROGRAM
6.2.1.Törvényi szabályozás
A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai
foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E
rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc.
A 120 óra teljesítésének lehetőségei megegyező a program 5.5. fejezetben rögzítettekkel.
6.2.2. Intézményi szabályozás
Intézményünk azokat a képzéseket, tanfolyamokat támogatja, mely összhangban van az Áchim
András Utcai Óvoda Pedagógiai Programjával, korszerű pedagógiai, pszichológiai, módszertani
ismeretek nyújt a 3-7 éves gyermekek eredményes személyiségfejlesztéséhez.
Elsőbbséget élvező azok a pedagógusok, akiknek rövidebb idő áll rendelkezésre továbbképzési
kötelezettsége teljesítéséhez, ill. akinek kevesebb óra hiányzik a 120 óra tejesítéséhez.
A továbbképzési program időszakára tervezett továbbképzések:
Név

Munkakör

Győrffy Tiborné

óvodapedagógus

Deli Katalin

óvodapedagógus

Papp Katalin

óvodapedagógus

Bondár Gabriella

óvodapedagógus

Terület
számítástechnika
vizuális nevelés
gyermekjáték néptánc
gyermektorna
vizuális nevelés
környező világ tevékeny.
megismerése

Időkeret
30
60
60
60
60
60
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