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A tovrfrbbhipzisi program jogszabdlyi alapja:

.
.
.

2011. 6vi CXC. t0rv6ny a nemzeti kd'znevel6srSl (a tovribbiakban: Nkt.)

t992. 6vi )COOII. ttirvdny a krizalkalmazottak jog6lklsdrol
32612013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedag6gusok el6meneteli rendszererll 6s a

ktlzalkalmazottak jogdtl6srir6l

sz6l6 1992. 6vi )OOilII. tdrvdny

kdznevel6si

intdzm€nyekben tdrtdnd vdgrehajtdstu6l

.
.

363/2012. (XII.17) Korm. rendelet az Ovodai nevelds alapprogramjrlr6l

229/2012.(V[I.28.) Korm. rendelet

a

nemzeti koznevel6srdl sz6l6 trirvdny

vigrehajt6s616l

'

27711997. (XII.22.) Korm. rendelet

a

pedag6gus-tov6bbkflpzdsrbl,

a

pedag6gus-

szakvizsgrir6l, valamint a tov6bbk€pzisben reszt vev6k juttatdsair6l 6s kedvezmdnyeirdl

.

2A12012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevel6si-oktatasi inteamdnyck miikdd6sdr6l 6s a
kdzneveldsi int6zm6nyek ndvhaszniil atn6l

A program idffitortama
2018. szeptember 01 -2023. augusztus 31.

A program riszei

1.

tovAbbkdpzesi alprogranr
1.

I

helyettesftdsi alprogram

I . 2 finan szirozitsi alprogram

2.

szakvizs garuvonatkoz| alprogram
2.

t helyettesitdsi

alprogram

2.2 finanszirozitsi alprogram

Akatdnos elvek

A tovdbbkdpz6si program egysdgben kezelend6:

.
'

abeiskokizasi terwel 6s
a pedag6 gusok vdgzettsdg6nek, kfipzettsd g6nek nyilvrintartrisdval.

A p e dagdg us-tovtfrbbkdpzes cilj a

A

pedag6gus-tovdbbke,pzls azoknak

az ismereteknek 6s k6szs6geknek a

megtijitdsdra,

b6vit6s€re, fejlesztds6re szolgrfl, amelyekre sztiksdg van a neveld - oktat6 munka keretdben a

gyermekekkel

val6 kdzvetlen foglalkozas megtartrislhoz, &

kdzneveldsi int6zm6ny

tev6kenysdg6nek megszervezesdhe4

az 6n6rtdkel6s mrik<idtetdsdhez, a mdr6si, drt6kel6si

feladatok, a ktizneveldsi intdzmdnyininyitasi, vezetlsi feladatainak ell6tris6hoz.

A t ov tib b k ip zds i kii t e le ze tts dg k e let h e zi s e, t e lj e s it ds e

o A pedag6gus

a pedag6gus munkakdr betriltds6re

jogosit6 oklev€l megszerzds6t kdvet6

hetedik 6v szeptember els6 munkanapj6t6l addig m 6vig, amelyben az 55. dv6t betcilti,
augusztus h6nap utols6 munkanapjriig

-

h6t 6venkdnt tegakibb egy alkalommal - vesz

r6srt tov6bbkdpzdsben.

.

Ha a pedag6gus a neveld 6s oktat6 munk6jrit tdbb mint hdt 6ve ugyanazzal az iskolai
vdgzettsdggel 6s szakkepzet\seggel l6tja el, olyan tov5bbk6pz6sben kell r6szt vennie,
amely hozzijirul a szakkdpzetts6ghez kapcsol6d6 alapklpz6sben megszerzett ismeretek
ds j rirtass6g meguj

o A kdzneveldsi

itilsifiroz. kiegdszftdsdhez (szakmai meguj it6 k6pzds).

intdzm6ny vezetdjdnek olyan tov6bbk6pzdsben kell r6szt vennie, amely

hozzi$irul a vezetoi ismeretek megszerulslhez, a vezetoi jdrtass6gok elsaj6titdsfttoz
(vezet6kdpzds).

A pedagdgus kiitelezettsigei is jogai:

'

ajogszabdlyban meghatdrozottak szerint h6t6venk6nt egy alkalommal reszt vegyen a
tov6bbk6pz6sekben, folyamatosan kepezze magirt, szakmai ismereteit, tud6s6t
szewezetttovribbkdpzdsekutjarLgyarapitsa,

'
'

iriisban k6rje felv6tel6t az 6voda tov6bbk6pzrsi programj ilba, beiskoklzdsi tervdbe.

akkor is kdrheti felv6tel6t a beiskoklzrisi tervbe, ha nem

611

fenn a tov6bbkdpzdsi

kdtelezettsdge,

o

nem kell tov6bbk6pz6sben r6szt venni annak a pedag6gusnak, aki

pedag6gus-

szakvizsgifi vagy egydb jogszab6lyban meghatarozott vizsgitt tett, a vizsg6k letdtele
ut6ni hdt 6vben,

'

a kdtelez6 tov6bbkdpz6sben val6 rdszvdtelt nem lehet megkdvetelni a pedag6gust6l
att6l az evtol, amelyben az 55. 6let6vdt betrilti,

o

amennyiben a pedag6gus a tovSbbk6pz6sben val6 rdszvdtelhez az 6voda t6mog atdsht

kfv6nja igdnybe venni, vagy az drinti

a

munkaidejdt kdteles felv6tel6t kdrni a

beiskokizdsi tervbe,

'

az igdnyelt kdpzdsi formiir6l 6s annak sztiks6gess6g6rdl egyertet az 6vodavezetovel, a

k6pzdsi feltdte

I

ek6l

taj

lkortztast nyuj t.

Eljdrdsrend:

o I nevel6testtilet 6rt6keli az el6z6 tov6bbk6pzdsi id6szakot.
o d tov6bbk6pzesi programba" beiskolir;fusi tervbe tdrt6n6 bekertil6shez

a pedag6gor,

jelentkez1se 6s v6lasztasa alapjdn lehet bekeriilni, kivdve, ha aftsnrdtelt a munk6ltat6
rendelte el.

o d

Tovribbk6pzdsi Programot az 6vodavezeto az 6voda helyi pedagogiai programja

figyelembe vdteldvel 6t 6we k6szit a tov6bbk6pz6si iddszak els6 6v6t megel6zo 6v
marcius 15-ig.

o I

Tovdbbkdpzdsi Program 6s a Beiskolaz6si Terv elfogadrisa el6u a Kdzalkalmazotti

Tandcs v6lem6ny6t be kell szerezni.

o d Tov6bbkdpz6si Programot a nevel6testiilet v6lemdnyezi.
o d Tovribbkdpzdsi Programot a fenntart6 fogadja el.
. Az intezmeny vezetilje a fenntart6 6ltal elfogadott Tovribbk6pz6si Program
vdgrehajtiisara egy neveldsi 6we sz6l6 Beiskolazisi Tervet kdszft a szakmai
munkakdzdssdg k<izremtikciddsdvel minden 6v marcius 15-ig. A fenntart6
meghatarozhatja azakat a szakvizsgira tdrtdn6 felkdszitdseket 6s tovfbbkdpzdseket,
amelyeken va16 rdszv6telhez tamogatast nyuj t.

'

Minden k€pzds (fjabb vdgzettsdg, szakvizsga, tovribbkdpzds) esetdn azintenneny olyan
id6tartamra v6llalja a t6mogat6st, amely idStartamig a, adott kdpzds programja szerint
tart.

' 4

k6pz6s elv6gz6sdr6l a pedag6gus kdteles tanusftvanyt (igazol6st, oklevelet, stb.)

bemutatni.

'

Amennyiben nem v6gzi el eredmdnyesen a k6pz6st az 6voda 6ltal nyrijtou t6mogat6st
vissza kell fizetni aznrtenrrcnynek. (r6szletesebben lasd.: finansziroz6si alprogram)

L.

Tovrf,bbk6pz6sre vonatkoz6alprogram

A tov{bbk6pz6s fajt{i:

.
.

h6t6venk6ntitovribbkdpzls
egydb- nem a hdtdvenkdnti tov6bbk6pz6s k<ir6be tartoz6-tovdbbkdpzds

A h6t6venk6nti tovrflbbk6pz6s jellemzdi:
A pedagdgus

a pedag6gus-munkakor betoltds6re

jogosit6 oklev6l meg szerzdsltkdvet6 hetedik

6v szeptember h6nap els6 munkanapjrit6l addig az 6vig, amelyben az 55. dletdvdt betcilti,
augusztus h6nap utols6 munkanapjfiigvesz r6srt a tov6bbk6pzdsben.

A h6t6venk6nti

tovrf,bbk6pz6s teljesithetd egy vagy tdbb tov6bbkdpzes keret6ben legal6bb

sziv}rfisz tan6rai foglalkoz6son val6 r6szv6tellel

az e16irt tanulmrinyi

kovetelm6nyek

teljesftds6vel. Ezenkiviil a teljesithetd mdg a hdtdvenkdnti tov6bbk6pzds a27711997 . (XII. 22.)

Korm. rendelet 5. $-6ban foglaltak szerint.

A z int

i and ny b e n e ls 6b b s i g et i lv e z6 tov tib b k ip zi s e k :

Nevel6testiiletiink hathrozata 6rtelm6ben olyan tovribbkdpzdseket rdszesittink elSnyben,

melyeken szervesen illeszkednek 6vodai nevel6munk fntkhoz, Pedag6giai Programunk
eredmdnyes megval6sitasrlho z,konretlen partnereink eldgedettsdg6hez,szinvonalas pedag6giai

munkahoz.

A

min6sftdsek, 6ndrt6kel6s, szakmai ellen6rz6s 6s tanScsad6s folyamataban ds

eredmdnyek6nt az 6vodavezetes sziiks6gesnek it6lheti meg

egy

egy

6vodapedag6gus

fejleszt6set az iitala kev6sbd prefer6lt tertileten, a hatlkonyabb munkavdgzls, a szemdlyes

fejl6dds drdekdben. Ezen tovribbkdpzdsek k6lts6geit a hatrilyos jogs zabilIyr eld,friisok Es az
int6zm6ny anyagi lehet6sdgeinek fi gyelembev6tel6vel timogathatj a.

A kdpzlsek anyagi t6rnogatiisa nem minden

esetben lehetsdges, viszont a munkaid6 terhdre

hozzajfirylunk a tanfolyamok sikeres elvdgz6s dhez.

A

2018-2023-ig f'art6 ciklus alatt a program keret6ben az fivodlapedag6gusok r1sz1re

trimosatand6 tov{bbk6nz6sek a kiivetke z6kz

Iddkeret

- 60 6ra
30 - 60 6ra
30 - 60 6ra
30 - 60 6ra
30

Tovr[bbk6pz6s

F'6

Tehetsdggondoz6s, speciSlis fejlesztds

I

Mdr6s-6rt6kel6s

2-l

J6tdk, szabadid6 szervez6s

z-1

Korai idegen nyelv elsaj6titas m6dszertana

3-l

30 - 60 6ra

Informatikai al api smeretek

z

30 6ra

Szakmai ellen6rz6s, int6zn6nyi cin6rt6kelds

z-l

40+120 6ra

Specirllis tanul6st segfto mozg6sfej leszt6s

I

A tovfbbk6pz6sek konkr6t fitemez6s6t az 6ves beiskokflzfsi telv tartalm ilrra.
A beiskolazfisi terv elk6szft6s6ndl elSnyben kell rdszesfteni azt:

'
'
'

akinek a h6tdvenkdnti tov6bbkdpzes teljesft6sdhez kevesebb ideje van h6tr4

akiknek a h6t6vente val6 tovabbk6pz6sen val6 r6szv6telet amunk6ltatd elrendelte,
akik a szakvizsgitba beszrimithat6 tov6bbk6pz6sre jelentkeztek.

rr'jerentk":";ffi:-,:HiliilX'*::?:,'ffi ',Hrrk€pz6sbenva,6
r6szv6tele a min6sitdshez sztiksdges

o

az 6vodapedag6giai programjdnak pedag6gusokkal szemben tlnasztott
ig6nyeit,

o

az el6z6 tovdbbkdpzds ddtumifi (az 6lvez els6bbsdget, aki r6gebben vett r6szt
tov6bbk6pz6sen, illetve szakvizs gdba besz6mithat6 k6pzdsben akar r6szt
venni).

o

1.1.

idegen nyelv k6pzds nyelwizsga megszerzlsehez

Helyettesft6si alprogram

Az 6voda a tov6bbkdpzdsek

kivrilasztilsfunful figyelembe veszi azok id6pontjat 6s

id6tartamrlt El6nyben rdszestilnek azok.- amelyek nem, vagy csak minimrilis
helyettesitdst igdnyelnek.

A

trlvoll6v6k helyettesitdse

az

intdzm6nyen

beltl dolgoz6 6vodapedag6gusok

bevoniis 6v al tortdnik.

A

sz6khelyen dolgoz6 6vodapedag6gust els6dlegesen sz6khelyen dolgoz6

6vodapedag6gus,

mig a

telephelyen dolgoz6 6vodapedag6gust

elsddtegeseR

telephelyen dolgoz6 fvodapedag6gus helyettesfti. Kivdteles esetben fordulhat el6, hogy
a telephelyen dolgoz6 6vodapedag6gus helyettesft6sdt a sz6khelyen dolgoz6 pedag6gus

kirendelds6vel biztosftj uk.

A gyerekek 6rdek6t szem el6tt tarfva a t6volldv6

6vodapedag6gus helyettesitds et az

ugyanabban a csoportban dolgo z6 vfrkotixs bevoniisiival biztositjuk. Ha ez nem oldhat6

ffieg, akkor miisodsorban a k6zvetlentil szomszldos csoport 6vodapedag6gusa lifija el a
helyettesftdst, akivel a gyennekek szintdn napi kapcsolatban vannak.

Tovibbk6pz6s

F6

Vfrhat6

Helyettesft6s

Helyettes

Ilelyettesit6s

tdvoll6t

virhatd

(f6)

kdltsege

(forint)

id6tartama
Informatikai

2

]0

Tehetsdggondoziis

I

]0

Mdrds-6rt6kel6s

2-l

- 60 6ra
l0 - 60 6ra

Speci6lis

I

40

J

30

- 60 6ra

20-40 6ra

2

nrncs

2040 6ra

I

nmcs

2040 6ra

z-l

nmcs

+ 120 6ra

30-100 6ra

I

nrncs

- 60 6ra

20-40 6ra

l

nrncs

2-1

30 - 60 6ra

20-40 6ra

z-l

nlncs

2-l

l0 6ra

Z0 6ra

2-1

nlncs

alapismeretek

mozg6sfejlesztds

Korai idegen nyelv
elsaj6tft6s

m6dszertana
J6t6k, szabadid6
szervez6s
Szakmai ellendrz6s,
intdzmdnyi
cinertdkel6s

1.2.

Finanszirozfsi alprogram

AIapefuek

o

A pedag6gus tov6bbk6pz6s az

fullami kdzreveldsi kttzfeladat-elliit6s keretdben

tdrit6smentes.

o
o

A kdpzdsek

vi{lasztAsilnfuI el6nyben

kell rdszesfteni az ingyenes kdpzdseket.

Amennyiben nem specirilis a kdpz6s, rigy olyan kepz6 int6zm6nyt, tov6bbkdpz6st kell
vfulasrtartl ami helyben vagy mindl kevesebb utazrissal, kdlts6ggel megoldhat6.

o

Ha a pedag6gus nem az allami k<izneveldsi krizfeladat-ell6tds keretdben vesz rdszt

a

tovdbbkdpzdsen, a r6snr6teli dij kifizetds 6hez val6 hozzfijiruleis nem lehet tdbb a dij

nvolcvan':ffiil::ffi
llt. reszvetel a pedag6gus min6sit6s6hez szriks€ges, a
rflszrr,fiteli

dij teljes dsszege finanszfrozhat6,

r

az ehhez sziiksdges fedezetet a fenntart6 tribblet-kdltsdgvet6si tamogatds
n€lkiil biztositani tudja,

.
r
r

az ehhez sztiksdges fedezetet az 6vodas4idt fornisaib6l biztosftani tudjq
a sziiksdges

fedezetelpflyfnati irton bizrtositjak, vagy

a pedag6gus a munkiitat6 6ltal meghatarozott munkakdrhdz kapcsol6d6
vagy m6s olyan tov6bbk6pzdsben vesz rdsrt, amely a foglalkoztatflsi gondok
megolddsiit szolginjU feltdve, hogy helyettesit6sdre nincs sziiks6g, tovilbbd a
tov6bbkdpz6sben val6 r6szvdtel miatt munkavdgzds6nek rendj6t nem kell
6tszervezni, valamint ha a munkdltat6val tanulm6nyi szerzild6st k6tdtt.

A fi nan szir ozis forrf sai

a.
b.

kdzpontikdlts6gvet6s,

DMJV Onkorminyzat4 mint fenntart6,

c. 6voda, mint munkSltat6
d. pillyazat
e.

a.

rdsztvevd 6vodapedag6gus

A kdrponti kdltsigvetdsbfil szdrmazd hoadjdrulds

A kdzponti k6lts6gvet6sb6l szdrmazo
A kdlts6gvetdsi hozzi$itrulas

forcirs m6rt6kdt a kolts6gvet6si torvdny hathrozza meg.

a kcivetkez6 kiadasok ellent6telezdsere hasznillhat6 fel:

trivo 116v6 helyettesit6s6hez sziiksd ges kd ltsd gek fedez6s6hez,

o

a szakvizsgftra tcirtdnd felk6szitdsben, beledrtve a jogszabilyi el6ir6st, mely

alapjhn

a

szakvizs

giwal egyendrtdkri vdgzettsflg 6s a

hdtdvenk6nti

tov6bbkdpzdsbe besz6mit6 tov6bbk6pzds, valamint egy6b k6pz6sben val6
rdszvdtel dij a 6s koltsdge kifi zet6s6nek munkriltat6i t6mo gata siitoz,

A finanszirozflsnifi, az eloz1ekben lefrt felsorolSs szerinti sorrendet kell

betartar:,j., azaz az et6bb

l6v6 pontban meghatiirozott feladat teljesftdsdhez sziiksdges fedezet biztositasa utan lehet a
sorrendben kdvetkezd feladatra fede zetet biztositani.

b. Fenntartd
A fenntart6 meghatarozhatja azokat a tov6bbk6pzdseket, amelyeken va16 r6szv6telhez
tdmogatast nytijt.

c.

Munkdltatd

Az 6voda csak akkor tud hozzitjirulnt a

pedag6gus tovribbkdpzds r6szv6teli dijfuak

finanszirozflsihoZ amennyiben az akturilis kdltsdgvetdsi 6vben ezen a jogcfmen el6inlnyzattal
rendelkezik.

Ha az 6voda 6ltal kifizetett hozzhjarul6s teljes egdszdben fedezi a rdszv6teli dij 6s az egydb
k6ltsdgek cisszegdt rigy

a

megviisiirolt kdnyvek, tankrinyvek, seg€danyagok az 6voda

tul aj don6ba keriilnek.

Az

ovod*:TT

TffiT ffi,::f#ffi;:lJ'

",1",

amunk6,tat6 6,tal

meghatarozolt ideig saj6t hib6j6b61 nem teljesftette a kdvetelmdnyeket, vagy

. ez ideig kdzalkalmazotti jogviszonydt megsztnteti, vagy a munk6ltat6

a

munkaviszony6t rendkiviiLli felmondassal vagy a kozalkalmazotti jogviszonyt
nem megfeleld munk av 6gz6s miatt felment6ssel megsztintette.

Mentestil

a

visszafizetdsi kdtelezettsdg al61 &2,

aki igazolja hogy m6sik kdznevel6si

intezmenyben helyezkedett el ds folytatja a tov6bbk6pz6st.

C61, hogy az elsS

tovibbklpzdsi ciklus krivetelmdnyeinek teljesit6se elsdsorban ne a l2A 6ra

teljesit6sdvel val6suljon meg, hanem

a

27711997. CXII.

22.) Korm. rendelet 5.$ (2)

bekezd6s6ben szab6lyozott, trilnyom6 tdbb#gben oklev6lsz,eruo tovribbkdpz6seken val6
r6szv6tellel. C61, hogy 10 6v mrilva a pedag6gus ism6t a szakmai megrij ito kepz6st v6lassza.

A helyettesit6si alprogramban foglaltaknak megfelel6en,

a munkaszewezdsnek kdszrinhet6en

a trivoll6v6 6vodapedag6gus helyettesit6se els6dlegesen nem j6r kciltsdggel.

Lz eW pedag6gusra jut6 hozziljirulfs legkisebb

iisszege meghatirozfisitnak

szabflyai:

(amennyiben azbvodaaktualis kolts6gvetds6ben ezona jogcimen el6iranyzattalrendelkezik)

A hdtdvenkdnti tov6bbk6pzds keret6ben a tovfbbkdpzds kdlts6g6nek minimum 40 Yo-a, mfg a
h6t6venk6nti tov6bbkdpzds teljesitdsdt kcivet6en tov6bbi tovribbkdpzdsen r6sztvev6 pedag6gus
esetdben a kdltsdgek

minimum 10%-a.

A tovdbbk6pzds koltsdgeinek tamogatasara rendelkez6sre iill6 osszeg felhaszn6ldsa az ali'}}bi
sorrendben tdrtdnik:

o d h6t6ves tovrlbbkdpzds hatilya al6 es6 pedag6gusok helyettesitdsdnek koltsdge.
o I hdtdves tov6bbkepzes hatrllya alii es6, helyettesitdst nem igdnyl<i pedag6gusok
tovdbbkdpzdsikciltsdgeihezval6horzajfirulfus-

'

A h6t6ves tovribbkdpzds hatalyaald es6, helyettesit6st igdnylci pedag6gusok
tovdbbkdpzdsi kciltsdgeihez val6 hozzi$6rulas.

o I

hdtdves tovribbkdpzds hathlyaalii nem es6, helyettesftdst nem ig6nyl6

pedag6gusok, vagy pedag6giai munk6t kcizvetlen segit6, pedag6gus vdgzetts6ggel
rendelkez(i pedag6giai asszisztens munkakdrben foglalko ztatotttovribbk6pz6si
kciltsdge ihez val6 homdj arulas.

Ahozzfulirul6s konkrdt mdrtdkdt minden beiskoftizdsi neveldsi 6vben a nevel6testtilet
hatirozza
freg, a beiskoliu;Ssi terv <isszerillftrisakor. A hianyzl cisszeget a r6sztvev6 pedag6gusnak

kell

kifizetni.

A

tovfbbk6pz6sen val6 rdszv6tet dijdnak 6s kdtts6g6nek tfmogat6s6ra sz6l6
6sszeg
p eda g rf gu s o nk6n ti bon trfls f t a 2 . szim:f fiig gel
6k tafialmazza
Egy6b rendelkez6sek

a) A tovrlbbkdpzds kdltsegeit szdmklval kell igazolni.
b) A tovdbbkdpzds tdmogatasdra rendelkez6sre 6116 dsszegr6l analitikus nyilvrintart6st
kell vezetni.

2.

Szakvi zsg6r a von atko z6 alprogram

A szakvizsga

alatt a szakvi zsginafelk6szft6 fels6oktatrisi szakirdnyf tov6bbk
6pz6stkell 6rteni,

amely jo gszabiiyban foglaltak szerint alapitrisi engeddllyel rendelkez<i,
tovribbd

indftdsrira szerzdddssel

jogot

szerzett szemdly

vagy szewezet mely

a

tov6bbk6pz6s

akkredit frcioval

rendelke zik, a tov6bbk6pz6si j egyz6kben szerepel.

A pedagr6gus-szakvizsga jeilege

A

szakvizs gi.r:a

6s r6szei

tdrt6n6 felkdszitds hozzdjarul

az

alap- 6s mesterk6pz6sben

megszerzeff ismeretek ds jrirtass6gok megrij it6sf*toz, elmdlyftds6hez,
kiegdszitds6hez,

a pedag6gus-munkakdnel egyiitt jrlr6 feladatok ellfttasihoz sztiks6ges gyakorlat,
kdpess6g, a pedag6gus pillyara val6 alkalmassrig fejlesztds6he

z,

tov6bb6 b6rmelyik

fels6fokri iskolai vdgzetts6ggel 6s szakkdpzettsdggel bet6lthet6 pedag6gusmunkak<irben hasznosithat6, az alap- 6s mesterkdpz6sben
szerzelt ismeretekhez
szorosan nem kdt6dd rij ismereteket nyujt.

A

szakvizsgina tortdndr felkdszftds a nenveti fels<ioktatrlsr6l sz6l6
t6rv6ny szerinti
szakiriinyri tovribbkdpzds keretdben trirtdnik.
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o A szakvizsga megszewezds6re - beledrfve a k6pz6si 6s kimeneti

k6vetelm6nyek,

tantervek elkdszitds6t 6s kiad6s6t, a tanulmanyi 6s vizsgarendet,
a zirovizsgrit 6s
oklevelet" az oktat6k 6s hatlgatdk jog6llisft stb. - a nemzeti fels6oktatrisrol
sz6l6
tdrvdny rendelkezdseit kell alkal mazrn.

Szakvizsg{ra tdrt6nd felk6sziitds

'

hozzfiitrul

M

:

alapkepz6sben megszerzett ismeretek 6s jrirtass6g megrijit6s6hoz,

kieg6szftdsdhez, a pedag6gus munkakcinel egytitt jar6 feladatok
ellitdsatroz sztiks6ges
gyakorlat, kdpessdg, pedag6gus p6ly 6n aval6 alkalmass6g fejle szt6s6hez,
hozzdiarulhat a min6sftdshez, a vezetoi, szak6rt 6i, amentori tev6kenys6ghez,
a feladat
elkitrisrlhoz sztiksdge s i smeretek me gszfrrzd s6hez,

'

az alapk6szsdgben szerzett ismeretekhez szorosan nem kot6d6
rij ismereteket nyujthat.

Els6bbs6get 6lv ez6 k6pz6sek:

'
'
'
'
'

tehetsdgfejlesrtesi szakirrinyri tovribbkdpz6si szak zenei nevel6s
tertilet6n
6vodapedag6gusi mozgrisfejleszt6s szakininyri tovribbk6p z6si szak
ndpi hagyominy1rzlsre vonatkozS szakirrinyu k6pzds
i6tek-ds szabadid6 pedag6gus szakirrinyu tovribbk6pz6si szak

mdrdsi - drtdkeldsi feladatokra 6s pedag6gus szakvizs garcfelk6szftd

Szakvizsga tipusa

F6

Kcizoktat6s vezet6i

1

Zenei fejlesztdsre,

1

zenetenlpifra inflnyul6

Differencidlt, speciflis
fejlesztdsre ininyul6
Pedag6giai m6r6s-

I

6rt6kel6s

2.1.

Helyettesit6sre vonatkoz6alprogram

Az 6voda a toviibbkdpz6sek kivdlasrtfusinii figyelembe veszi azokid6pontjdt
6s id6t,'tarn6t.
El6nyben rdszestilnek azok, amelyek nem, vagy csak minimrilis
helyettesft6st igdnyelnek.

LI

A t6voll6v6k

helyettesitdse az intlzmdnyen beliil dolgoz6 6vodapedag6gusok bevon6s6val

tdrt6nik.

A szdkhelyen

mig a

dolgoz6 6vodapedag6gust elsddlegesen szdkhelyen dolgoz6 6vodapedag6gus,

telephelyen dolgoz6 6vodapedag6gust els6dlegesen telephelyen dolgoz6

6vodapedag6gus helyettesfti. Kiv6teles esetben fordulhat e16, hogy a telephelyen dolgoz6
6vodapedag6gus helyeffesftdsdt a szdkhelyen dolgoz6 pedag6gus kirendel{sdvel biztositjuk.

A gyerekek 6rdek6t szem el6tt tarfiaa t6vo116v6 6vodapedag6gus helyettesft6s et azugyanabban

a csoportban dolgoz6 v6lt6tars bevoniisdval biztositjuk. Ha ez nem oldhat6 ffieg, akkor
m6sodsorban a kozvetlentil szomszddos csoport 6vodapedag6gus a lfrtja el a helyettesit6st,
akivel a gyermekek szint6n napi kapcsolatban vannak.

Szalarizsga

F6

Vrirhat6

Helyettesit6s

Helyettes

Helyettesit6s

trlvoll6t

vrirhatrf

(f6)

kiilts6ge

iddtartama
Kozoktat6s vezetSi

I

Zenei fejleszt6s

I

Speci6lis fej leszt6sre

I

- 60 6ra
4x30 - 60 6ra
4x30 - 60 6ra

I

1x30

- 60 6ra

4x30

(forint)

4x20-40 5ra

I

nincs

4x20-40 ora

I

nmcs

4x20-4A ora

I

nmcs

4x20-40 ora

I

nlncs

ir6nyul6
Pedag6giai m6r6sdrtdkel6s

2.2.

Finans zirozisi alprogram

Alapelvek

.

Amennyiben nem speci6lis

a

k6pzds, rigy olyan kepzo intdzmdnyt, kdpzdst kell

vfilasrtarti, ami helyben vagy min6l kevesebb utaz6ssal, kriltsdggel megoldhat6.

o

Ha a pedag6gus nem az iilami ktiznevel6si krizfelad at-elli*6ts keret6ben vesz rdszt a
k6pz6sen , a rdszv6teli d{j kifizetdsdhez val6 hozzdjaruliis nem lehet tdbb a dfj nyolcvan

szig;aleklnill, kiv6ve ha

'

a kdpz6sben
6s szege fi

val6 rlsztrdtel a pedag6gus min6sit6s6hez sztiksdges, a rdszvdteli dij teljes

nansziro zhat6,

o az ehhez sztiks6ges fedezetet a

fenntart6 tdbblet-kciltsdgvetdsi t6mogat6s ndlktil

biztositani tudj4

L2

o az elthez sztiksdges fedezetet az 6voda sajrit fondsaib6l biztositani tudja,
. a sziiksdges fedezetetpilyinati titon biztositjdk, vagy

'

a pedag6gus a

munkriltatS 6ltal meghatiirozott munkakrirhdz kapcsol6d6 vagy miis olyan

kdpz6sben vesz tdsrt, amely a foglalk oztatfusi gondok megold6silt szolg alja,feltdve, hogy

helyettesitdsere

nincs sztiksdg, tov6bb6 a kdpz{sben val6 rdsmdtel miatt

munkavdgz6sdnek rendjdt nem kell dtszewezni,valamint ha a munlciltat6val tanulmanvi
szerz6dest kdtdtt.

A fi nan szirozis forrf sai

a.
b.

kdzponti kdlts6gvet6s,

DMJV Onkorm 6nyzata, mint fenntart6,

c. 6voda, mint munkriltat6
d. pillyazat
e. rdsztvev6 6vodapedag6gus
o.

A kiizponti kdltsdgvetdsbdl szdrmaui houdjdrurds

A kdzponti kciltsdgvet6sbdl

szrirm azb fonirs mdrt6kdt a k<ilts6gvetdsi tcirv6ny hat1rozza meg.

A ktilts6gvetdsi hozzhjarulas

.
o

a kdvetkez6 kiadasok ellentetelezdslre haszn6lhat6

fel:

t6voll6v6 helyettesitdsdhez sziiks6ges kriltsdgek fedez6s6hez,
a szakvizsgflta ttirt6n6 felk6szitdsben, bele6rtve a jogszabillyi el6fr6st, mely alapj1n a
Szakvizs gdval egyendrtdkti vdgzettsdg 6s a h6t6venk6nti tov6bbkdpz6sbe besz 6mit6
tov6bbk6pz6s, valamint egydb k6pz6sben va16 rlszvdtel dija 6s kcilts6ge kifizet6sdnek
munk6ltat6 i t6mo

g

atilsiiltoz,

A finans zitozdsnful az el6z6ekben leirt felsorol6s szerinti sorrendet kell betartan i, azaz az el6bb
l6v6 pontban meghatiirozott feladat teljesitdsdhez sziiksdges fedezet biztosftasa utiin lehet a
sorrendben kdvetke z6 feladatr a fedezetet bizi''o sitani.

b.

Fenntartd

A

fenntart6 meghatarozhatia azokat a kdpz6seket, amelyeken va16 r6szv6telhez tiimogat6st
nyujt.
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c.

Munkdltatd

Az 6voda csak akkor tud,hozzhjArulni

a pedag6gus kdpzds

rdszv6teli dij6nak finanszfrozitsfthoz,

amennyiben azal<fifiiis koltsdgvetdsi 6vben ezenajogcimen eldiriinyzattal rendelkezik.

Ha az 6voda hltal kifizetett hozzi$6rul6s teljes egdszdben fedezi aresmfiteli dij 6s az egy6b

ktilts6gek dsszegdt, rigy

a

megv6sarolt kdnyvek, tank6nyvek, segddanyagok az 6voda

tulaj donfba kertilnek.

Az 6vodapedag6 gus a munk6ltat6i t6mo gatas vi s s zaftzetesre kcitele zett,

.

ha a r6szfvev6 aklpzdsi iddt is figyelembe v6ve, a munkaltat6 6ltal meghatarozott

ideig saj6t hib6j6bol nem teljesitette a kdvetelm6nyeket, vagy

o ez ideig k<izalkalmazotti jogviszonyifi

megsztinteti, vagy

a

munk6ltat6

a

munkaviszonySt rendkivtiti felmondiissal vagy a kozalkalmazottijogviszonyt nem

megfelel6 munk av 6gzds miatt felmentdssel megsziintette.

Mentestil

a visszafizetdsi kdtelezetts6g al6l az, aki igazolja, hogy masik kdznevel6si

int6zmdnyben helyezkedett el 6s folyatja a pedag6gus-szakvizsgitraval6 felk6sziil6st.

C6l, hogy az els6 tov6bbk6pz6si ciklus kdvetelm6nyeinek teljesit6se els6sorban ne a 120 6ta
teljesft6s6vel val6suljon ffiog, hanem a 27711997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5.$ (2)
bekezd6sdben szab6lyozott, tulnyom6 tobbsdgben oklev6lszerzl tov6bbkdpz6seken val6
r6szv6te1lel. C6l, hogy 10 6v mrilva a pedag6gus ism6t a szakmai megrij it6 kfipz6st v6lassza.

A helyettesitdsi alprogramban foglaltaknak megfelelSen,
a

tivoll6v6 6vodapedag6gus helyettesit6se

Nz

egy pedag6gusra

a munkaszewezdsnek koszdnhet6en

elsSdlegesen nem jdr kdlts6ggel.

jut6 hozzijdrukfls legkisebb

dsszege meghatilrozfusitnak szabrfllyai:

(amennyiben az 6voda aktu6lis kdlts6gvet6sdben ezen ajogcimen el6ir6nyzatralrendelkezik)

A h6t6venk6nti tov6bbk6pz6s keretdben akdpz6s kdlts6g6nek minimum 40

o/o-a,

mig a

hetdvenkdnti tovfbbkdpzds teljesit6set kovetden tov6bbi kdpzdsen r6sztvev6 pedag6gus
eset6ben a kdltsdgek

A

minimum l0o/a-a.

kepzes kritts6geinek t6mogat fusfuarendelke zlsre

6116

dsszeg felha szniili"sa az ali.ftl.bi

sorrendben tdrtdnik:

o d hdtdves tovr{bbkdpz€s hat6lya alii es6 pedag6gusok helyettesitdsdnek k<iltsdge.
o I h6tdves tov6bbk epzeshatiiya al6 eso, helyettesft6st nem ig6nyl6 pedag6gusok
kdpzdsi, szakvizs ga szerz6s kdltsdgeihez val6 hozzaiarulas.

L4

o

A hdtdves tovdbbkdpz1shatfllya

al6 es6, helyettesit6st igdnyld pedag6gusok

kdpzdsi kdltsdge ihez val6 hozzAjarulirs.

o I

h€Gves tovdbbkdpzes traftilya al6 nem es6, helyettesftest nem igenyl6

pedag6gusok k6pz6si k<iltsdgeihez val6 hoz.z6jarul6s.
Ahozzi$6ru16s konkrdt mdrtdkdt minden beiskoliz6si neveldsi 6vben a neveldtestiilet hatixozza

ffi€g, a beiskollzilsi tery dsszedllftrisakor . A tnanyz6 dsszeget a risztvevd pedag6gusnak kell

kifizetni.

A kepzfsen, szalwixgrfln val6

reszvGtel

dijdnak

6s kdlts6genek

trlmogatrtsira szrild dsszeg

pedag6gusonkdnti bontf s ift a 2. sziimri ftiggel6k tartalmazz,a.

Egy6b rendelkez6sek
Tanulmrinyi sznrziddst k<ithet6 azokkal akik:

.
.
.

szakvizsgdra felk€szit6 tov6bbk6pzdsen vesanek r6srt,

diplomdval jfu6 tov6bbkdpzdsen veszrek rdszt,
olyan tovribbkdpzdsen vesznek reszt, amelynek kdpzdsi dija meghaladj a az
100. 000 Ft-ot.

Ak*pzes koltsdgeit szilml6val kell igazolni.
Akepzes t6mogatdsi{ra rendelkezesre iill6 risszegr6l analitikus nyilvrintartrist kell vezetni.

Debrecen

,2017. januar 19.
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1. szimri fiiggel6k

A

kiivetkezd pedag6gusoknak nem ktitelezf

n pedag6gus

tovfbbk6pz6sben val6

r6szv6tel:

S.szim

munkakdr

nev

megieryz6s

(beosztrfls)

t.

Sarkrinyne GazdaAgota

6vodapedagogus

55 6let6vdt betdltdue

(6vodavezeto)
2.

Lork6nd Vasas Erzs6bet

6vodapedag6gus

55. 6letdvdt betdltdtte

3.

Ferenczind

6vodapedag6gus

55. 6letdv6t betdltcitte

Katona

Piroska
4.

Fucsk6 Gyongyi

6vodapedag6gus

55. 6let6vdt betdltdtte

5.

Kov6csn6 Meszldnyi Ir6n

6vodapedag6gus

55. 6let6vdt betdltritte

Kiitelez6 pedag6gus - tovibbk6pz6sben r6szt venni a kiivetkezil pedag6gusoknak

nev

S.szf,m

munkakdr
(beosztrfls)

1.

Vargdnd Arany6szEva

2.

kiivetkez6 7 6v ind.

iddpontja

6vodapedag6gus
(6vodav ezet6 helyettes)

2019.09.01.

Grebur Edit

6vodapedag6gus

2023.09.01.

3.

Kov6cs D6ra

6vodapedag6gus

2019.09.01.

4.

Buczk6nd J6na Eva

6vodapedag6gus

2024.49.4L

5.

B6k6nd P6csi Anita

6vodapedag6gus

2022.O9.O1.

6.

Sandornd Marsi Judit

6vodapedag6gus

2015.09.01.

7.

Siit6 Erzsdbet

6vodapedag6gus

2021.09.01.

8.

Madrikn6 Veres Magdolna

6vodapedag6gus

2018.09.01.

9.

Jobbdgyn6Tdmdri Anik6

6vodapedag6gus

2018.09.01.

10.

Szil6gyind Kovdcs Szilvia

6vodapedag6gus

2017.o9.0t.

lJ.

De6k Szilvia

6vodapedag6gus

2023.09.01.
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2. szfmf ftggel6k
Peda96gu
s neve

R6szv6teli

dii
tfmogato
tt iisszege
(forint)

sift6

150 ezer

Erus6bet

Kdlts6eek tdmogatott dsszese (forint)
uitazit sz{ll6 6tkez6 kdny vizsgadi ery6
j
3
s
s
v
b

Timogatfs
forrisa

6voda
ktiltsegvet6s
saj6t

e +
Madfknd

forrfs
rnryenes

6IIami

Veres
Magdoln

rAnnop

il
Szih[ryin rngyenes
6 Kovfcs
Szilvia

rillami

Sdndora6

rAuop

150 ezer

Marsi
Judit

6voda
k_iilts6gvet6s

e +

sajdt

forris
Kov6cs
D6ra
Vargr[n6

Aranyfsz

rns/enes

rillami

rAnnop
rnryenes

6lIami

rAnnop

Eva
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3. szdm{ ffiggel6k

Nyilatkozat
ilct.sz.: YafA0n
A K6zalkalmazotti Tandcs

a

Boldogfalva 6voda Tovfbbk6pz6si Programjtulak QAIS-2023)

m6dositasa elfogadisihoz magasabb jogszabrilyban meghatilrozott k6rd6sek rendelkez6sdhez

rflltal{nss v6lemdnyezdsi jogdt korl6toais n€lktil, a jogszabdlyban rneghatiirozott hatmid6
biztositdsdval gyakorolta. A dokumenturnmal kapcsolatban ellenvetf,st nem fogAlmuott meg.

Debrecen ,2017 .janurir 18.
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