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I. Jogszabályi alapok

1. A továbbképzési program a következő jogszabályok alapján készült:
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban Nkt.)

-

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

-

277/1997 (XII. 22. ) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részvevők juttatásairól és
kedvezményeiről (a továbbiakban Kr.)

-

az Egyéni Képességfejlesztő Pedagógiai Program

2. A továbbképzési program hatálya
Kiterjed a Kuruc Utcai Óvoda pedagógus munkakörbe kinevezett dolgozóira. Időbeli hatályát
tekintve 2018. szeptember 01-től – 2023. augusztus 31-ig terjedő időtartamra szól.

II. Helyzetelemzés

Az intézmény 168 férőhelyes, önkormányzati fenntartású, 6 csoportos óvoda.
A belváros-kertváros határán, jól megközelíthető, de a forgalomtól távoli, csendes helyen
található.
A csoportok létszáma 28-30 fő, a kihasználtság 110% körüli, továbbra is magas.
A csoportok vegyes szerveződésűek (3-7 éves korig).
Óvodapedagógusok
13 fő óvodapedagógus dolgozik az óvodánkban, az Egyéni Képességfejlesztő Pedagógiai
Program szellemiségében végzik munkájukat. A szakvizsgával rendelkezők száma: 8 fő (1 fő
tanügyigazgatási szakértő, 2 fő közoktatás vezető, 4 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő
egészségfejlesztő mentálhigiénikus). Többen végeztek el 120 órás tanfolyamot, amelyek
illeszkednek óvodánk pedagógiai programjához pl.: fejlesztő pedagógia, dyslexia-prevenció redukáció, Ayres-terápia.
A továbbképzésben elsőbbséget adunk azon képzéseknek, amelyek elősegítik pedagógiai
programunk megvalósítását.
A pedagógusok többségére jellemző az igényes, magas színvonalú munkavégzés.
Meggyőződésünk, hogy szakmai munkánk színvonalát csak folyamatos önképzéssel és
továbbképzéssel tarthatjuk fenn, illetve javíthatjuk.

III. Általános elvek

A nevelőtestület az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző továbbképzési
időszakot, a továbbképzési program időarányos végrehajtását. Az értékelést megküldi a
fenntartónak. (277/1997.(XII. 22.) Kr. 1§ (10))
A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési,
tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet - a továbbképzési
időszakban - minden év március 15-ig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre. (Kr. 1§ (3))

1. A pedagógus továbbképzés célja

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 intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. (277/1997.(XII. 22.)
kormányrendelet 4.§ (1).

A továbbképzés fajtái:
a.
b.

hétévenkénti továbbképzés
egyéb- nem a hétévenkénti továbbképzés körébe tartozó – továbbképzés

2. A továbbképzési program célkitűzése

A továbbképzési program célja, hogy az intézményben a szakvizsgával és a továbbképzéssel
kapcsolatos feladatok előre meghatározott terv szerint kerüljenek végrehajtásra, ezzel
kiszámíthatóvá tegye a képzésekkel kapcsolatos finanszírozási és helyettesítési feladatokat.

3. A továbbképzési program időtartama
A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzés tervezésével, szervezésével
kapcsolatos feladatok végrehajtására, a pedagógiai program figyelembevételével középtávú,
öt évre szóló továbbképzési programot készít. A továbbképzési időszak a program elfogadását
követő év szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó
munkanapján fejeződik be.

4. A pedagógus továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése

A Nkt. 62.§-a a következőképpen rendelkezik a pedagógusok továbbképzési kötelezettségről,
és annak teljesítéséről:
(2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak
szerint - továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással,
közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak
a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben
önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés
az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus,
aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak,
aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
(3) A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a továbbiakban: Kutatótanár)
fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a
fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógustovábbképzésben történő részvételi kötelezettségét.
(4) A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban
meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját
az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. A
pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal az oktatásért felelős
miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen látja el.
A 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 4.§ erről így rendelkezik:
(3) 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.
5. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségei

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. (Kr. 5.§ (1))

A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető:
a következő, bármelyik további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó
-

a 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,
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
oklevéllel,
pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új
pedagógus szakképzettség megszerzését megalapozó, a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 42. § (2) bekezdése szerinti részismeret
megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés
elvégzését igazoló okirattal,
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
megszerzésével stb.

A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb 25%-a teljesíthető:

-

-

-

gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel,
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),
harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel,
amennyiben a képzési idő legalább az öt 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 részvételével történik.
a hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe beszámító képzéseken előadóként való
részvétellel, a képzés szervezője által kiállított igazolás alapján

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 Kr. 4. § (3) bekezdésben meghatározottak megvalósítását. A pedagógus
teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon kívül más
továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek.

Egyéb továbbképzés, 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.

6. A pedagógus joga, kötelessége
A pedagógus joga, hogy szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való
részvétel útján gyarapítsa. Felvételét kérheti az éves beiskolázási tervbe, ha kötelezettsége
nem áll fenn.
A pedagógus kötelessége, hogy a jogszabályban meghatározottak szerint teljesítse
továbbképzési kötelezettségét. A kötelezettség fennállása esetén a pedagógus köteles írásban
kérni felvételét az intézmény beiskolázási tervébe. Az igényelt továbbképzés feltételeiről
tájékoztatást kell adnia az óvodavezető részére, aki ennek tudatában dönt a továbbképzés
támogatásáról.
A pedagógus köteles a továbbképzés elvégzését igazoló okiratot (oklevél, tanúsítvány) az
intézményvezetőnek bemutatni.

IV. A PROGRAM RÉSZEI

IV. 1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram

A szakvizsgára vonatkozó alprogram az Egyéni Képességfejlesztő Pedagógiai Programmal
összhangban került összeállításra.

Szakvizsga fogalma:
Szakvizsga alatt a szakvizsgára felkészítő felsőoktatási szakirányú továbbképzést kell érteni.
Pedagógus szakvizsgának kell minősíteni azokat az egyetemi vagy főiskolai szakirányú
továbbképzésben megszerzett szakvizsgát, melyek pedagógus által betöltött munkakörre előírt
felsőfokú iskolai végzettségén és szakképzettségén felül szerez.

IV. 1. 1. Törvényi szabályozás
A 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet értelmében:
10. § (1) 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.
(2) A szakvizsgára történő felkészítés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti
szakirányú továbbképzés keretében történik.
12. § (2) 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 pedagógus-szakvizsga letételekor milyen pedagógus-munkakörben dolgozott,
illetve a pedagógus-szakvizsga letétele után milyen pedagógus-munkakörben helyezkedik el.
13. § (1) 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.
4. § 4) A köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely
hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához (a
továbbiakban: vezetőképzés).
A szakvizsgára történő felkészülés

Intézményvezetői megbízás esetén
2010. január 1-től kezdődően közoktatási intézmény vezetésére, 2015. január 1-től kezdődően
pedig gyakorlatvezetői, óvónői feladat ellátására új megbízást az kaphat, aki
rendelkezik
pedagógus-szakvizsgával. (Kr. 20.§ (5)
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 jogi közgazdasági, pénzügyi
szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő képzés, valamint a legalább 60 órás
felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely biztosítja a közoktatási intézmények
vezetéséhez szükséges tanügy – igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési, korszerű
pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását.
A szakvizsgára történő felkészülésben való részvétel intézményi elvei
-

Fontos számunkra, hogy jól képzett, munkáját magas színvonalon értő és végző
óvodapedagógusok dolgozzanak intézményünkben és az intézményen kívül. Ezért a
helyi Egyéni Képességfejlesztő Programunk céljainak megvalósítása érdekében
mérés-értékelés, fejlesztő pedagógus, mozgásfejlesztés, óvodai szakértői,
szaktanácsadói szakképzettség megszerzése élvez prioritást.

-

Új diploma megszerzését támogatjuk, ha hasznosítható az óvodai munkában. Prioritást
élvez a képességfejlesztéssel kapcsolatos képzés, a fejlesztés, felzárkóztatás,
tehetséggondozás, gyógypedagógiai szakterület: a mozgásfejlesztés, logopédia,
beszédfejlesztés.

-

A munka szervezése, a feladat ellátása érdekében egyszerre maximum 2 fő vehet részt
iskolarendszerű képzésben, kivéve, ha a képzést olyan időszakban szervezik, amely a
munkavégzést nem akadályozza, nem igényel helyettesítést.

IV. 1. 2. Intézményi szabályozás
Az intézményben betöltött munkakör alapján a szakvizsgára történő jelentkezésnél előnyben
kell részesíteni:


A munkaközösség – vezetőket



A gyakornokot segítő pedagógust



Vezetői pályázathoz kapcsolódó képzésben résztvevőt

Az intézmény 2 évente legfeljebb 1 pedagógus szakvizsgát adó képzésre való beiskolázását
tervezi
-

Minden olyan képzést támogatunk, ami a helyi Egyéni Képességfejlesztő Programunk
céljainak, feladatainak magas szintű szakmai megvalósulását segítik elő, ami a
programspecifikumainak megvalósítását segíti.

-

A képzésben résztvevő pedagógus az adott szakterületen felvállalja az óvodai munka
koordinálását, az óvodapedagógusok belső képzését.

-

A szakvizsgás és szakirányú képzésre jelentkezők előnyt élveznek a tanfolyami
jelentkezőkkel szemben.

-

Egy szakirányú végzettség megszerzése után további tanulmányokat csak akkor
támogatunk, ha minden jelentkező igényét ki tudjuk elégíteni, a finanszírozási
lehetőségek, és az óvodai életszervezése azt megengedi és az intézmény érdeke, ezt
megkívánja.

-

Elsőbbséget élvező képzések:

-

a mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szak
nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzési szak
tehetségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak
óvodapedagógusi gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak
fejlesztőpedagógus továbbképzési szak
a család-és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú továbbképzési
szak

-

játék-és szabadidő pedagógus szakirányú továbbképzési szak
gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és
gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára
felkészítő szakirányú továbbképzési szak

IV. 1. 3. Szakvizsga megszerzésére vonatkozó finanszírozási alprogram
A kormányrendelet 16. § (1) bekezdése alapján a pedagógus-továbbképzés az állami
köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.
(2) A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a
fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.
A finanszírozás forrásai és módja
A szakvizsga finanszírozása a következő forrásokból történhet:
-

helyi fenntartói költségvetésből származó hozzájárulás, melyet a fenntartó 1
gazdasági évre elfogadott költségvetésében megállapított, továbbképzésre
(szakvizsga) fordítható összegként határoz meg.

-

pályázati forrás

-

a szakvizsgás képzésben résztvevő személy saját hozzájárulása.

A központi költségvetés, helyi fenntartó által biztosított hozzájárulás terhére kifizethető
összegeknél a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj 80%-nál.
Az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályai
Az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összegét pedagógusonként és a
továbbképzési programban szereplő szakképzésenként, illetve továbbképzésenként
kell megállapítani. (A továbbképzés esetében 1 továbbképzésnek számítanak azok a
továbbképzések, melyekkel együttesen tesz eleget a pedagógus a hétévenkénti továbbk
épzési kötelezettségének.).
Az egy pedagógusra jutó (munkáltatói támogatás) hozzájárulás nem lehet kevesebb, az
összes – helyettesítést is magába foglaló – szakképzési és továbbképzési költség 40%nál.
Munkavállaló saját hozzájárulása
A más által nem fedezett költségeket a szakképzésben, továbbképzésben résztvevő
személynek, saját magának kell vállalnia.
Amennyiben állami, vagy fenntartói támogatás rendelkezésre áll, s a dolgozó olyan képzésen
vesz részt, amelynek költségei meghaladják az intézményi keretet, úgy a dolgozónak kell
fizetnie a különbözetet.

Ha valaki iskolarendszerű képzésben vesz részt és tandíja a 100.000,- Ft-ot meghaladja, úgy
tudomásul veszi, hogy ha van továbbképzésre kötelezett másik dolgozó, akkor az ő
tanfolyami díjához való hozzájárulás érdekében a 80%-tól alacsonyabb összegű támogatásban
részesülhet. Illetve mivel évente történik a beiskolázási terv elkészítése, így az anyagi forrás
megléte esetén is előfordulhat, hogy nem minden évben kerül támogatásra a pedagógus által
elkezdett továbbképzés.

A továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.)
támogatására szolgáló összeg pedagógusonként:
A képzéssel kapcsolatban felmerülő költségek közül – az anyagi fedezet megléte esetén – a
IV. 2. 3. fejezet végén található táblázatban rögzítettek szerint járunk el.

A távollevők helyettesítéséhez szükséges költségek
Az intézményben a továbbképzésben résztvevő pedagógusok helyettesítése a pedagógusok
kötött munkaidejének neveléssel – oktatással le nem kötött részében elrendelhető eseti
helyettesítés terhére történik. Ez esetben a helyettesítés nem jár költségekkel.

IV. 1. 4. Szakvizsgára történő felkészítésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó
alprogram
Intézményünkben elsősorban azokat a képzéseket preferáljuk, amelyeket az oktató –
nevelőmunka időtartamán kívül szerveznek.
A szakképzés, továbbképzés miatt távollévők helyettesítésére akkor kerülhet sor, ha a
képzésen résztvevő csak kötött munkaidejében tudja megoldani a képzésen való részvételének
egy részét.
A helyettesítés ekkor az intézményen belül dolgozó pedagógusok bevonásával történik,
elsősorban a kötött munkaidő átcsoportosításával, illetve a munkával le nem kötött munkaidő
felhasználásával.
Amennyiben elkerülhetetlen a helyettesítés, úgy azt az éves beiskolázási terv tartalmazza:
1.

A helyettesítés konkrét adatait:
A szakképzésben-továbbképzésben részt vevő személyek munkakörönként
tervezett képzésével kapcsolatos távollétek, a távollétekből a helyettesítések
időtartalmát,- a helyettesítési módok szerinti bontásban a helyettesítések költségét

2.

A helyettesítéshez szükséges adatokat:
Amely adott munkakörre vonatkozóan tartalmazza a szakképzési, továbbképzési
alprogramban résztvevő pedagógusok nevét, egyéb azonosítóját
valamint a pedagógus képzésével
kapcsolatban
felmerülő
a távollétekből a helyettesítések időtartamát

távolléteket,

3.

A helyettesítés várható költségei adatát.
A helyettesítés konkrét adatait – a beiskolázási tervnek kell tartalmaznia.
A helyettesítésre történő beosztásnál az intézmény a helyettesítés általános szempontjait
veszi figyelembe (egyenletes terhelés).

IV. 2. Továbbképzési alprogram

IV. 2. 1. Törvényi szabályozás
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. 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-ig kell elfogadni. A továbbképzési
program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési,
tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet a köznevelési intézmény
vezetője - a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában, az azonos
munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehető személyek
közreműködésével - dolgozza ki. A beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden
év március 15-ig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre.
A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell
szereznie a közalkalmazotti tanács véleményét. (Kr. 1. § 1-4 bekezdés)
A köznevelési intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból
való kihagyásról írásban értesíti az érintettet.

IV. 2. 2. Intézményi szabályozás
A továbbképzésre vonatkozó alprogram az Egyéni Képességfejlesztő Pedagógiai Programmal
összhangban került összeállításra.

-

Elsőbbséget élvező képzések


Minden olyan képzést támogatunk, ami a helyi Egyéni Képességfejlesztő Programunk
céljainak, feladatainak magas szintű szakmai megvalósulását segítik elő, ami a
program specifikumainak megvalósítását segíti.



A képzésben részt vevő pedagógus az adott szakterületen felvállalja az óvodai munka
koordinálását, az óvodapedagógusok belső képzését.

-



Fontos számunkra, hogy jól képzett, munkáját magas színvonalon értő és végző
óvodapedagógusok dolgozzanak intézményünkben és az intézményen kívül. Ezért a
helyi Egyéni Képességfejlesztő Programunk céljainak megvalósítása érdekében
mérés-értékelés, fejlesztő pedagógus, mozgásfejlesztés, óvodai szakértői
szaktanácsadó, szakképzettség, közeledő nyugdíjazás miatt a közoktatási vezetői
képzettség megszerzése élvez prioritást.



Új diploma megszerzését támogatjuk, ha hasznosítható az óvodai munkába. Prioritást
élvez a képességfejlesztéssel kapcsolatos képzés, a fejlesztés, felzárkóztatás, tehetség
gondozás,
gyógypedagógiai szakterület:
a mozgásfejlesztés,
logopédia,
beszédfejlesztés.

Elsőbbséget élvező pedagógusok:

A továbbképzéseken való részvételnél, a következő elveket követjük:











Azok a kolleganők, akik még nem teljesítették a 120 órás továbbképzési
kötelezettségüket, elsőbbséget élveznek
Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja azt a lehetőséget, amellyel az intézmény
rendelkezik, úgy az óvoda vezetője a KT elnökkel rangsort állít fel a jelentkezők
között.
Ha a tanfolyam csak néhány órát vesz igénybe, akkor a dolgozó munkaidején túl esetleg műszakcserével – vesz részt a továbbképzésben.
Az éves továbbképzési programban szereplő, akkreditált továbbképzésen részt vevő
pedagógus esetén a DMJV Önkormányzata, mint fenntartó 2007. március 1-től
jóváhagyta, hogy a részvétel idejével a tanítási időkeretet csökkentsük
( 42196/2007 sz. körlevél ).
Ha egész napos a továbbképzés, úgy azon a napon nem végez munkát, igazoltan távol
van. Munkáját a szomszédos csoport óvónőivel, munkaidő átcsoportosítással látjuk el.
Ha létszám-hiány miatt a fentiekkel nem megoldott a gyermekek biztonságos
felügyelete, a velük való szakszerű foglalkozás, akkor az óvodavezető tölti kötött
munkaidejét az adott csoportban.
A több azonos típusú képzésre jelentkezettek közül azok élveznek elsőbbséget:
amelyik kevesebb munkaidő-kieséssel jár
-

amelyik összköltsége kedvezőbb

-

amelyik a legintenzívebb (rövid időn belül nyújt megfelelő kompetenciát)

A kormányrendelet alapján a beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt,
a) akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,
b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,
c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és
d) akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges.
A továbbképzésen való részvétel feltétele a képzésre történő írásos előzetes jelentkezés, s
annak nevelőtestületi megvitatása, Kt. támogatása alapján történő vezetői jóváhagyása az éves
beiskolázási tervben történő szerepeltetésre.

-

Továbbképzési program időszakára tervezett beiskolázás (résztvevők száma):

A IV. 1. 2. és a IV. 2. 2. pontban, az elsőbbséget élvező képzések cím alatt meghatározott
szakmai területeken az intézmény, szakvizsgás képzésre 2 évente 1 fő, más képzések esetén
nevelési évenként 2-3 fő beiskolázását tervezi.

IV. 2. 3. Továbbképzésben való részvételre vonatkozó finanszírozási alprogram

Törvényi szabályozás
A kormányrendelet 16. § (1) bekezdése alapján a pedagógus-továbbképzés az állami
köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.
(2) A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a
fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.
A finanszírozás forrásai és módja
A szakképzés és továbbképzés finanszírozása a következő forrásokból történhet:
-

helyi fenntartói költségvetésből származó hozzájárulás, melyet a fenntartó 1
gazdasági évre elfogadott költségvetésében megállapított, továbbképzésre
fordítható összegként határoz meg.

-

pályázati forrás

-

a szakképzésben, továbbképzésben résztvevő személy saját hozzájárulása.

Cél, hogy az első továbbképzési ciklus követelményeinek teljesítése elsősorban ne a 120 óra
teljesítésével valósuljon meg, hanem R 5.§-ának (2) bek. szerint, túlnyomó többségben
oklevélszerző továbbképzéseken való részvétellel. Cél még, hogy 10 év múlva a pedagógus
ismét a szakmai megújító képzést válassza.

A távollevő helyettesítéséhez szükséges költségek

Az intézményben, a továbbképzésben résztvevő pedagógusok helyettesítése a pedagógusok
kötött munkaidejének neveléssel – oktatással le nem kötött részében elrendelhető eseti
helyettesítés terhére történik. Ez esetben a helyettesítés nem jár költségekkel.

A központi költségvetés, helyi fenntartó által biztosított hozzájárulás terhére kifizethető
összegeknél:
a) a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj 80%-nál,
b) speciális esetben: a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás meghaladhatja a
80 %-ot.
Speciális eset: ha a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz
kapcsolódó, vagy más olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási
gondok megoldását szolgálja, amennyiben helyettesítésre nincs szükség. Továbbá a
továbbképzésben való részvétel miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni,
valamint a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött.
Ha a szükséges fedezetet az EmberiErőforrásokMinisztériuma vagy a szakképesítésért
felelős minisztérium által kiírt pályázaton keresztül biztosítják.

Az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályai
Az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összegét pedagógusonként és a
továbbképzési programban szereplő szakképzésenként, illetve továbbképzésenként
kell megállapítani. (A továbbképzés esetében 1 továbbképzésnek számítanak azok a
továbbképzések, melyekkel együttesen tesz eleget a pedagógus a hétévenkénti továbbk
épzési kötelezettségének.).
Az egy pedagógusra jutó (munkáltatói támogatás) hozzájárulás nem lehet kevesebb, az
összes – helyettesítést is magába foglaló – szakképzési és továbbképzési költség 40%nál.

Munkavállaló saját hozzájárulása
A más által nem fedezett költségeket a szakképzésben, továbbképzésben résztvevő
személynek, saját magának kell vállalnia.
Amennyiben állami, vagy fenntartói támogatás rendelkezésre áll, s a dolgozó olyan képzésen
vesz részt, amelynek költségei meghaladják az intézményi keretet, úgy a dolgozónak kell
fizetnie a különbözetet.
Ha valaki iskolarendszerű képzésben vesz részt és tandíja a 100.000,- Ft-ot meghaladja, úgy
tudomásul veszi, hogy ha van továbbképzésre kötelezett másik dolgozó, akkor az ő
tanfolyami díjához való hozzájárulás érdekében a 80%-tól alacsonyabb összegű támogatásban
részesülhet. Illetve mivel évente történik a beiskolázási terv elkészítése, így az anyagi forrás
megléte esetén is előfordulhat, hogy nem minden évben kerül támogatásra a pedagógus által
elkezdett továbbképzés.

A továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.)
támogatására szolgáló összeg pedagógusonként:
A képzéssel kapcsolatban felmerülő költségek közül – az anyagi fedezet megléte esetén – az
alábbiakat és az itt meghatározott mértékben lehet figyelembe venni.

A költség megnevezése

A figyelembe vehető költség típusoknál a figyelem
bevehető maximális mérték meghatározása
összegben

%- ban

150.000.- Ft

80

1.2. Vizsgadíj

0

0

1. 3. Az oktatáson való részvétellel, vizsgán
való megjelenéssel kapcsolatos kiadások
összesen

0

0

1. 3. 1. Utazási költség

10. 000.Ft/alkalom

100

1. 3. 2. Szállás költség

5000.Ft /éjszaka

100

1. 3. 3. Étkezési költség

0

0

1. 3. 4. Tankönyv, egyéb Könyv-kiadások
összesen

25. 000.- Ft

100

1. 3. 5. Könyvtári beiratkozás és használat
költsége

0

0

1. 3. 6. Egyéb kiadások költségei

0

0

1.1. Tanfolyam, továbbképzés díja

Egyéb módon

Ha nem áll rendelkezésre forrás a továbbképzési kötelezettség teljesítésére, ekkor az
óvodapedagógus:
- saját erőforrást használhat fel képzési kötelezettségének teljesítésére
- figyeljük az ingyenes továbbképzési lehetőségeket
- kihasználjuk a pályázati forrásokat, a pályázatok által kínált lehetőségeket.

IV. 2. 4. Továbbképzésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogram
Intézményünkben elsősorban azokat a képzéseket preferáljuk, amelyeket az oktató –
nevelőmunka időtartamán kívül szerveznek.
A szakképzés, továbbképzés miatt távollévők helyettesítésére akkor kerülhet sor, ha a
képzésen résztvevő csak kötött munkaidejében tudja megoldani a képzésen való részvételének
egy részét.
A helyettesítés ekkor az intézményen belül dolgozó pedagógusok bevonásával történik,
elsősorban a kötött munkaidő átcsoportosításával, illetve a munkával le nem kötött munkaidő
felhasználásával.
Amennyiben elkerülhetetlen a helyettesítés, úgy azt az éves beiskolázási terv tartalmazza:
1. a helyettesítés konkrét adatait:
-

szakképzésben, továbbképzésben részt vevő személyek munkakörönként
tervezett képzésével kapcsolatos távollétek, a távollétekből a helyettesítések
időtartalmát,- a helyettesítési módok
szerinti bontásban
a helyettesítések
költségét

-

a helyettesítéshez szükséges adatokat:

-

amely adott munkakörre vonatkozóan tartalmazza a szakképzési,
továbbképzési alprogramban résztvevő pedagógusok nevét, egyéb azonosítóját,
valamint a pedagógus képzésével kapcsolatban felmerülő távolléteket, a
távollétekből a helyettesítések időtartamát

2. a helyettesítés várható költségei adatát.
A helyettesítés konkrét adatait – a beiskolázási tervnek kell tartalmaznia.
A helyettesítésre történő beosztásnál az intézmény a helyettesítés általános szempontjait
veszi figyelembe (egyenletes terhelés).

Középtávú 5 évre szóló továbbképzési program tervezete 2018. szept. 01-től – 2023. aug. 31-ig
2018-2019
Szakvizsga
vagy
szakirányú
továbbképzés

2019-2020

Egyéb
továbbképzés

Ssz.

Név

1.

Auxi Tiborné

mentesült

2.

Czeglédi
Andrásné

mentesült

3.

Espán
Mónika

4.

Fonay
Tiborné

5.
6.

Fonay Zsófia
Magyariné
Mogyorós
Emőke

Szakvizsga
vagy
szakirányú
továbbképzés

2020-2021

Egyéb
továbbképzés

Szakvizsga
vagy
szakirányú
továbbképzés

Egyéb
továbbképzés

2021-2022
Szakvizsga
vagy
szakirányú
továbbképzés

2022-2023

Egyéb
továbbképzés

Szakvizsga
vagy
szakirányú
továbbképzés

Egyéb
továbbképzés

X
mentesül
X
X

7.

Miskolcziné
Borsos Anikó

8,

Pongorné
Füzesi
Gyöngyi

9.

Simon
Andrea

10.

Seresné
Gilányi
Zsuzsánna

11.

Sütőné Karsa
Tímea

12.

Szilágyiné
Nagy Szilvia

X

13.

Vadász Ágnes

X

mentesül
mentesül
X

X

