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A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSE ÉS ELFOGADÁSA
A továbbképzési programot
- az intézmény vezetője készíti el, a továbbképzési időszak első évét megelőző év
március 15-ig.
- a nevelőtestület véleményének kikérésével
- a fenntartó fogadja el
- az intézményben működő közalkalmazotti tanács véleményezi.
A továbbképzési program az intézmény Pedagógiai Programjának figyelembe
vételével készült.
1. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus- szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről

2. ÁLTALÁNOS ELVEK
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
gyermekekkel való közvetlen foglalkozás megtartásához, az intézmény
tevékenységének megszervezéséhez, a mérési, értékelési feladatok, valamint az
intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához.
A továbbképzési program célja, hogy:
-

az intézményben a szakvizsgával és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok
előre meghatározott terv szerint kerüljenek végrehajtásra,
ezzel kiszámíthatóvá, tervezhetővé váljanak a képzések,
valamint a képzésekkel kapcsolatban jelentkező finanszírozási, és helyettesítési
feladatok.

A továbbképzési program időtartama: 2018. 09. 01. - 2023. 08. 31.
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A pedagógus továbbképzési kötelezettségének keletkezése és teljesítése:
- A pedagógusnak 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 részt kell vennie a
hétévenkénti továbbképzésben.
- Az a pedagógus, aki pedagógus szakvizsgát tett, a szakvizsgát követő 7 évben nem
köteles továbbképzésben részt venni.
- A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatból eggyel alacsonyabb
fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba lépését követő 9.
nevelési év (tanév) végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben
történő részvételi kötelezettségét.
- Az a pedagógus, aki képzési kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, annak
alkalmatlanság jogcímén megszűnhet a jogviszonya.
- A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább
120 tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények
teljesítésével valósul meg.
- A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha már teljesítette a 7 évenkénti
továbbképzés követelményeit, vagy az 55. életévét betöltötte.
- A továbbképzésbe bekapcsolódhatnak a felsőfokú iskolai képzettséggel rendelkező, a
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak is.
A továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségei:
- hétévenkénti továbbképzés,
- szakmai megújító képzés,
- egyéb – nem a hétévenkénti továbbképzés körébe tartozó – továbbképzés
A pedagógus jogai, kötelezettségei:
A pedagógus feladata, hogy:
- Részt vegyen a számára előírt pedagógus továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát.
- Hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint továbbképzésben vesz részt.
- Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező.
- A pedagógust megilleti a jog, hogy szakmai ismereteit, tudását szervezett
továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa.
- A pedagógus jogai közé tartozik, hogy saját elhatározásából kapcsolódjon be a
pedagógus szakvizsgára történő felkészítésbe, illetőleg a pedagógus továbbképzésbe.
Ebben az esetben a kormányrendeletben meghatározott juttatásokra: részvételi díj és
költségei fedezésére nem tarthat igényt.
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3. A PROGRAM RÉSZEI
3.1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram
3.1.1 Törvényi szabályozás
A továbbképzésről szóló rendelet szerint a pedagógus 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 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 gyakorlattal.
A beiskolázási tervben fel kell tüntetni a jelentkező nevét, lakcímét, az alapképzésben
szerzett végzettségét és szakképzettségét, munkakörét, szakmai gyakorlatának idejét és
helyét.
A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét, illetőleg akinek
részvételét a munkáltató elrendelte.
Az intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, ill. a kihagyásról
írásban értesíti az érintettet.
3.1.2 Intézményi szabályozás
A szakvizsgára történő felkészítésre való jelentkezés esetén előnyt élvez, ha a
pedagógus a következő területekhez kapcsolódóan kíván tanulmányokat kezdeni:
Területek

Munkakör

Mentorpedagógia

óvodapedagógus

Differenciált fejlesztő pedagógia

óvodapedagógus
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A továbbképzési program időszakában - a rendelkezésre álló források függvényében várhatóan 2 fő óvodapedagógus vehet részt szakvizsga megszerzésére irányuló
továbbképzésben.
3.1.3 Szakvizsga megszerzésére vonatkozó finanszírozási alprogram
- Törvényi szabályozás
A pedagógus- továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében
térítésmentes.
A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a fenntartó, a
munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.
Az egy pedagógusra jutó hozzájárulás nem lehet több a tandíj nyolcvan százalékánál.
A szakvizsgára történő felkészítés munkáltató által történő elrendelése esetén a
munkáltató viseli a költségek 100%-át.
Ha a képzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a részvételi díj
teljes összege finanszírozható.
A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan
százalékát, ha:
a) az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet költségvetési támogatás nélkül
biztosítani tudja,
b) az ehhez szükséges fedezetet az intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja,
c) a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják,
d) a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más
olyan képzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja,
feltéve, hogy helyettesítésére nincs szükség, továbbá a képzésben való részvétel miatt
munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint ha a munkáltatóval
tanulmányi szerződést kötött.
A szakvizsgára történő felkészítésben a résztvevőnek kifizetett munkáltatói támogatás
visszafizetése kérhető, ha a résztvevő saját hibájából nem teljesítette az előírt
követelményeket.
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 – jogszabályban meghatározott fizetési felszólítással – a helyettesítésre
fordított kiadásainak, valamint a további munkáltatói támogatásnak visszafizetését
kérheti, ha a résztvevő saját hibájából nem teljesítette az előírt követelményeket, a
képzési időt is figyelembe véve a munkáltató által meghatározott ideig nem szerezte
meg a meghatározott oklevelet, bizonyítványt, tanúsítványt, illetve nem készítette el a
beszámolót.
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- A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az esetben is, ha
a meghatározott időn belül a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyát
megszünteti, vagy a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt nem megfelelő
munkavégzés miatt felmentéssel megszüntette.
Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az, aki igazolja, hogy másik köznevelési
intézményben, a köznevelés irányításában helyezkedett el, és folytatja a pedagógusszakvizsgára való felkészülést.
Pályázati forrás
Egyes pályázatok célja, a munkavállalók képzettségi szintjének emelése, a képzési
költségek részbeni, vagy teljes átvállalásával.
A pályázati forrás, mint önálló forrás nem kerül figyelembevételre, mivel előre nem
kiszámítható. Az esetleges pályázati bevételek a munkáltatói támogatás előirányzatát
növelhetik.
A munkavállaló saját hozzájárulása
A más által nem fedezett költségeket szakvizsgára történő felkészítésben részt vevő
személynek saját magának kell vállalnia.
Intézményi szabályozás:
A szakvizsga finanszírozása a fentiek szerint, a törvényi szabályozásnak megfelelően a
rendelkezésre álló források figyelembe vételével történik.
3.1.4 Szakvizsgára történő felkészítésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó
alprogram
Az óvoda zavartalan működését, a gyermekcsoportok ellátását biztosítani kell a
szakvizsgára való felkészítés idején is.
A szakvizsgára való felkészülés miatt távol lévők helyettesítése az intézmény által
szervezett belső helyettesítéssel oldható meg. / vezető által elrendelt eseti helyettesítés/
A helyettesítés megoldható munkaidő átcsoportosítással is.
Ha a pedagógus a beiskolázási tervben szereplő képzésen vesz részt és a résztvevő
helyettesítésére nincs szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez hozzá kell
járulni, legalább az intézményben az adott évben helyettesítés céljából egy személyre
átlagosan fordított összeggel.
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3.2 Továbbképzési alprogram
3.2.1 Törvényi szabályozás
A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére,
fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van:
- a nevelő munka keretében a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás
megtartásához,
- a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez,
- a mérési, értékelési feladatok,
- a köznevelési intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához.
A továbbképzés fajtái:
- hétévenkénti továbbképzés,
- szakmai megújító képzés,
- egyéb – nem a hétévenkénti továbbképzés körébe tartozó – továbbképzés
A hétévenkénti továbbképzés, szakmai megújító képzés jellemzői:
Ha a pedagógus a nevelőmunkáját több, mint hét éve ugyanazzal az iskolai
végzettséggel és szakképzettséggel látja el, az e rendeletben meghatározott
kedvezményekre, juttatásokra akkor tarthat igényt, ha olyan továbbképzésben vesz
részt, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó
alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez
(szakmai megújító képzés)
A hétévenkénti továbbképzés egy vagy több továbbképzésen való részvétellel
teljesíthető a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
- legalább 120 tanórai foglalkozáson (melynek időtartama 45 perc) való részvétellel és
- az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.
Egyéb továbbképzés
Egyéb továbbképzés – vagyis a hétévenkénti továbbképzésen túli képzés - melyen
olyan pedagógus vesz részt, aki nem esik a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség
alá, illetve- melyen olyan pedagógus vesz részt, aki már eleget tett a hétévenkénti
továbbképzési kötelezettségének.
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3.2.2 Intézményi szabályozás
Intézményünkben elsőbbséget élvező képzések:
-

pedagógiai programunkhoz igazodó képzések,
az egyéni differenciált fejlesztő munkához kapcsolódó képzések,
egészségneveléshez kapcsolódó, mentálhigiénés képzések,

A gyermekekkel való közvetlen foglalkozás megtartásához szükséges ismereteknek és
készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgáló továbbképzéseken való
részvétel támogatása.
Az alábbi táblázat tartalmazza
továbbképzések területeit.

intézményünkben

az

Területek

óvodapedagógusok

IKT kompetencia fejlesztés

óvodapedagógusok

módszertani

élvező

Munkakör

Egészségnevelés

Szakmai
fejlesztése

elsőbbséget

ismeretek óvodapedagógusok

Elsőbbséget élvező pedagógusok:
- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,
- akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,
- aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik.
- akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges
Továbbképzési Program időszakára tervezett

beiskolázás:

A továbbképzési program időszakában várhatóan 5 fő óvodapedagógus vesz részt
továbbképzésben a 120 órás továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében.
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3.2.3 Továbbképzésben való részvételre vonatkozó finanszírozási alprogram
- Törvényi szabályozás
A továbbképzés finanszírozása a következő forrásokból történhet:
A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a fenntartó, a
munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.
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:
a) az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet költségvetési támogatás nélkül
biztosítani tudja,
b) az ehhez szükséges fedezetet az intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja,
c) a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják,
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.
- A továbbképzésben történő felkészítésben való részvétel elrendelése esetén a
részvételi díj kifizetéséhez való hozzájáruláson 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 - jogszabályban meghatározott fizetési felszólítással – a helyettesítésre
fordított kiadásainak, valamint a további munkáltatói támogatásnak visszafizetését
kérheti, ha a résztvevő saját hibájából nem teljesítette az előírt követelményeket, a
képzési időt is figyelembe véve a munkáltató által meghatározott ideig nem szerezte
meg a meghatározott oklevelet, bizonyítványt, tanúsítványt, illetve nem készítette el a
beszámolót.
- A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az esetben is, ha
a meghatározott időn belül a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyát
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megszünteti, vagy a munkáltató 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.
Pályázati forrás:
Egyes pályázatok célja, a munkavállalók képzettségi szintjének emelése, a képzési
költségek részbeni, vagy teljes átvállalásával.
A pályázati forrás, mint önálló forrás nem kerül figyelembevételre, mivel előre nem
kiszámítható. Az esetleges pályázati bevételek a munkáltatói támogatás előirányzatát
növelhetik.
A munkavállaló saját hozzájárulása.
A más által nem fedezett költségeket a továbbképzésben részt vevő személynek saját
magának kell vállalnia.
- Intézményi szabályozás
A továbbképzés finanszírozása a fentiek szerinti, törvényi szabályozásnak megfelelően
a rendelkezésre álló források figyelembe vételével történik.
3.2.4 Továbbképzésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogram
A továbbképzés miatt távollévők helyettesítése az intézmény által szervezett belső
helyettesítéssel – intézményvezető által elrendelt eseti helyettesítéssel - oldható meg.
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 beiskolázási terv összeállításánál a fenti sorrendet be kell tartani.
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4. AZ INTÉZMÉNY NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE
a 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján
Az intézmény nyilvántartja:
a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben
szerzett okleveleket,
b) 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,
e) a továbbképzésben való részvételt és a továbbképzés teljesítését.
A továbbképzési program alapján, nevelési évre készített beiskolázási tervnek
tartalmaznia kell:
- azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét betervezték,
- a továbbképzés megjelölését,
- a várható kezdő és befejező időpontját,
- a várható távollét idejét,
- a helyettesítés rendjét.
BEISKOLÁZÁSI TERV (nevelési évre)
A továbbképzési program végrehajtására az intézmény vezetője nevelési évre szóló
beiskolázási tervet készít.
Elfogadás: A beiskolázási tervet minden év március 15-ig kell elkészíteni, elfogadni.
Közreműködnek: a szakmai munkaközösségek
Véleményez: Közalkalmazotti Tanács
Elfogadja: a Nevelőtestület
A továbbképzési program alapján nevelési évre készített beiskolázási tervnek
tartalmaznia kell:
- azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét betervezték,
- a továbbképzés megjelölését,
- a várható kezdő és befejező időpontját,
- a várható távollét idejét,
- a helyettesítés rendjét.
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