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Tisztelt Bizottság!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62. § (2)
bekezdése alapján a pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban
meghatározottak szerint - továbbképzésben vesz részt.
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetője
a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot
készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a
fenntartó fogadja el. (Az Nkt. 83. § (2) bekezdés g) pontja szerint is a fenntartó hagyja jóvá a
dokumentumot.)
A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján 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, felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente
egy alkalommal kerülhet sor.
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda jelenlegi továbbképzési programja - a többi önkormányzati
fenntartású óvodától eltérően - 2020. augusztus utolsó munkanapján jár le, ezért a fenntartónak
most szükséges jóváhagynia a 2020. szeptember 1-jétől hatályba lépő dokumentumot.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.13. pontja alapján a fenntartó nevében
átruházott hatáskörben az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság (a továbbiakban: Bizottság)
hagyja jóvá az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény továbbképzési
programját.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a többi önkormányzati fenntartású óvoda
továbbképzési programjának jóváhagyásáról a 13/2017. (III. 14.) OISB. határozattal született
döntés.
Az újabb továbbképzési ciklusra vonatkozó továbbképzési program elkészítése előtt az óvoda
nevelőtestülete értékelte az előző továbbképzési időszakot, annak időarányos végrehajtását. Az
értékelést az óvoda a határozati javaslat mellékletét képező dokumentumba ágyazva küldte meg
a fenntartónak. Az elemzéséből kiderül, hogy a korábbi években tapasztalt, a továbbképzési
kötelezettség teljesítését akadályozó, vagy nehezítő körülmények (kevés az óvodapedagógus
célcsoportnak meghirdetett továbbképzés, a továbbképzések magas képzési költsége stb.)
ellenére az óvoda pedagógusai teljesítették a továbbképzési kötelezettségüket. Az óvoda új
pedagógiai programot vezetett be „Óvodai nevelés a művészetek eszközével” címmel, melynek
alkalmazásához több továbbképzésen vettek részt. Ezen kívül a tehetséggondozás, a
pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzése és minősítése témakörében, valamint a
mozgásfejlesztés és a számítástechnikai eszközök alkalmazása terén is gyarapították
ismereteiket. Az óvoda ezen kívül részt vesz a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémiával közös,
a gyermekek képesség-kibontakoztatásának elősegítését célzó, a művészetek által megvalósuló
élményteli ének-zenei nevelés tárgyú EFOP projektben is, amely újabb képzési lehetőségeket
teremt az érdeklődő óvodapedagógusok számára. Nagy segítség az önkormányzati fenntartású

óvodák, így az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda számára is, hogy Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint fenntartó a 2016-os költségvetési évtől kezdődően minden évben
300.000,- Ft összegű költségvetési forrást biztosít az intézmények számára a pedagógus
továbbképzési kötelezettségek teljesítése érdekében, melyet az intézmények saját hatáskörben
használhatnak fel.
Az óvoda által elkészített és a nevelőtestület, valamint a közalkalmazotti tanács által
véleményezett továbbképzési program jogszabályi előírások szerinti megfelelőségét az
Intézményfelügyeleti Osztály referense megvizsgálta, és észrevételeit az óvodavezetőnek
megküldte, aki a továbbképzési program tervezetét ennek megfelelően javította.
A továbbképzési program készítésére vonatkozóan a Korm. rendelet határoz meg előírásokat, a
főbb tartalmi elemek az alábbiak:
„1. § (5) A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei:
a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram,
b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram,
c) a finanszírozási alprogram,
d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram.
(6) A továbbképzési program (5) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott részeit különkülön, a c) és d) pontjában meghatározott részeit az a)-b) ponthoz kapcsolódva kell elkészíteni.
(7) A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és
továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt.
….17. § (1) A finanszírozási alprogramban kell megtervezni
a) a távollevő helyettesítéséhez szükséges költségeket,
b) az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait és
c) a továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.)
támogatására szolgáló összeget pedagógusonként.”
A hatályos jogszabályok szerint a pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladatellátás keretében térítésmentes. A költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a
fenntartó, a munkáltató. A központi költségvetés 2013. óta nem tartalmazza a korábbi években
megszokott egy pedagógusra meghatározott támogatást, de a fenntartó intézményenként
300.000,- Ft forrást biztosít.
A Korm. rendelet 17. § (2)-(4) bekezdései alapján 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
a) az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetési támogatás nélkül biztosítani
tudja,

b) az ehhez szükséges fedezetet - a tankerületi központ által fenntartott intézmény kivételével
– a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja,
c) a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják, vagy
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.
Fentiek miatt az óvoda az új továbbképzési ciklusban is keresi azokat az ingyenes, illetve
pályázati keretből finanszírozott továbbképzési lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a
pedagógusok kötelezettségének teljesítéséhez. A szakvizsgára vonatkozó alprogramban a
tehetséggondozás, és fejlesztés szakvizsga megszerzésére irányuló, valamint az óvodai nevelés
a művészetek eszközeivel témakörben szervezett szakvizsgára felkészítő képzéseket támogatja,
az akkreditált továbbképzések között pedig a népi hagyományápolást, a mozgásfejlesztést, a
mentorképzést és intézményi menedzselést helyezi előtérbe.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 277/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.13.
pontjában foglalt hatáskörében eljárva
1./ megtárgyalta a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 2020-2025. közötti időszakra vonatkozó középtávú továbbképzési
programját és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy a továbbképzési program
végrehajtására vonatkozó éves beiskolázási terveket az adott év intézményi költségvetésének
függvényében készítse el.
Határidő: az éves beiskolázási tervek készítése
Felelős: az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda intézményvezetője
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az érintett intézmény vezetőjét az
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntéséről értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2019. február 14.
Dr. Bene Edit
osztályvezető

