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Célja
A hatékonyan támogatható pedagógustudás, képesség, készség fejlesztés.
A továbbképzés alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket a pedagógushivatás iránt, segítse az
oktatás ágazati céljaival, az intézményi célokkal való azonosulást.
Jogszabályi háttér
• A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
• A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• A Szajoli Tiszavirág Óvoda Pedagógiai Programjával összhangban.
Hatálya
A továbbképzési program hatálya 2013. szeptember 1.-től -2018. augusztus 31-ig. tart és
vonatkozik a Szajoli Tiszavirág Óvoda, ezen időszakban, munkaviszonyban álló pedagógus
munkakörben foglalkoztatott munkatársakra.
A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint
továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető a munkaviszony esetében felmondással, annak a
pedagógusnak a munkaviszonya, 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.
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 továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése:
A továbbképzésben a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél
megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben
az ötvenötödik életévét betölti, hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban
meghatározottak szerint – vesz részt.
A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az
előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.
A továbbképzés egyéb, törvényben meghatározott módon is teljesíthető (pl. pedagógus
szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben második oklevél megszerzésével, stb.).
A továbbképzési kötelezettség csak az oktatási miniszter által évente két alkalommal kiadott
továbbképzési jegyzéken szereplő (akkreditált) továbbképzéssel teljesíthető.
Megszüntethető- az Mt. 89. § (3) bekezdése, illetve a Kjt. 30. §- ának (1) bekezdésének d)
pontjára hivatkozással - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti
jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem
fejezte be sikeresen.
A pedagógus jogai, kötelezettségei:
A pedagógus kötelessége, hogy:
• a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alkalommal részt vegyen a
továbbképzésben,
• írásban kérje felvételét az óvoda továbbképzési programjába, beiskolázási tervébe.

A pedagógus joga, hogy:
• akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési
kötelezettsége,
• a pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél megszerzését követő év első
munkanapjától magasabb osztályba sorolják,
• egyetemi oklevél, illetve doktori cím megszerzését követő hónap első napjától
magasabb osztályba sorolják akkor, ha korábban nem került megelőlegezésre magasabb
fizetési kategóriába
A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal továbbképzésben vesz részt. Nem kell
továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát vagy egyéb
jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni 7 évben. A kötelező
továbbképzésben való részvételt nem lehet megkövetelni attól, aki az 55. életévét betöltötte. A
pedagógus igény szerint, akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha 55. életévét betöltötte,
valamint a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségét már teljesítette. Amennyiben a
pedagógus a továbbképzésben való részvételhez az óvoda támogatását kívánja igénybe venni
vagy az érinti a munkaidejét, köteles felvételét kérni a beiskolázási tervbe. Ezt minden naptári
év december 31-ig teheti meg. Az igényelt képzési formáról és annak szükségességéről egyeztet
az óvodavezetővel, a képzési feltételekről tájékoztatást nyújt. Az intézményvezető ennek
ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni az óvoda.
Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervről a közalkalmazotti tanács (ennek
hiányában: szakszervezet) véleményét ki kell kérni. Minden képzés (újabb végzettség,
szakvizsga, továbbképzés) esetén az intézmény olyan időtartamra vállalja a támogatást, amely
időtartamig az adott képzésprogramja szerint tart. Amennyiben a képzésen részt vevő dolgozó
hosszabb idő alatt végez (pl. félévet ismétel) azt neki kell fizetni. A képzés elvégzéséről a
dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet, stb.) bemutatni. Amennyiben nem végzi el
eredményesen a képzést az óvoda által nyújtott támogatást vissza kell fizetni az intézménynek.

A beiskolázási terv a továbbképzési program adott évi végrehajtására készült dokumentum.
A terv a továbbképzési programban meghatározottakon alapszik.
Jelen beiskolázási terv 2015.június hónaptól 2016. augusztus 31-ig tartó időszakot öleli fel.
A beiskolázási terv nem tartalmazza azokat:
* az alapvető fogalmakat,
* tartalmi leírásokat,
* táblázatokra vonatkozó magyarázatokat,
* saját intézményi döntést, előírást, melyeket a továbbképzési program egyértelműen rögzít.
Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a továbbképzési programban meghatározott több
évre vonatkozó elképzelések éves szintre történő lebontása az eredeti elképzelésektől jelentősen
ne térjen el.
Amennyiben azonban a jelentős eltérés elkerülhetetlen, illetve indokolt, annak részletes okát,
magyarázatát a beiskolázási tervhez csatolni kell, illetve javasolni kell a továbbképzési program
módosítását.
1. rész
A szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv
A beiskolázási terv időszakában szakvizsgás képzésre nem kerül sor.
2. rész
A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv
A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv:
• a továbbképzési program továbbképzésre vonatkozó alprogramja alapján, valamint

• a pedagógiai programmal összhangban került összeállításra.
A tervezett továbbképzések beiktatását és a beiskolázási terv módosítását az intézmény
személyi feltételeiben bekövetkezett változások okozták.
A tervezett továbbképzéseket a munkáltató rendelte el:
- amely egyrészt a pedagógiai programunkhoz szorosan kapcsolódó képzés (néptánc),
- a pedagógus GYES- időszaka alatt nem teljesítette a második továbbképzési ciklus 120 óráját,
- a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 145.§s-a alapján az intézménynek „Átfogó Intézményi
Önértékelést” kell végezni, mely a pedagógiai- szakmai ellenőrzés része.
A beiskolázási terv tartalmazza:
• a továbbképzéssel érintett pedagógusok nevét, munkakörét,
• a pedagógus által elvégzendő továbbképzés megnevezését,
• időpontját (kezdő és befejező időpontját),
• a várható távollét idejét,
• a helyettesítés rendjét,
• a továbbképzés jellegének megjelölését,
• a továbbképzés teljesítési módját.
Óvodapedagógus Továbbképzés
neve
megnevezése
Bódi Anikó
„Drámapedagógiai
mentortanár”

Berényiné
„Intézményvezetők
Bencsik Erzsébet felkészítése az
intézményi
önértékeléshez, a
tanfelügyeleti
ellenőrzéshez és a
pedagógusminősítéshez
kapcsolódó
intézményvezetői
feladatok ellátására”
Berényiné
„Intézményvezetői
Bencsik Erzsébet szaktanácsadók
képzése”

Időpontja
2015.08. 26.
2016.02.29.

Továbbképzés
jellege
tanúsítvány
120 óra

2015.09.14.
2015.11.05.

tanúsítvány
30 óra

2015.09.1415-21-2210.07.

tanúsítvány
60 óra

Teljesítés
módja
személyes
konzultáció 34 óra, / 6
alkalom,
1vizsganap
távoktatásos
forma
2 nap
kontaktnap,
távoktatásos
forma

személyes
konzultáció
távoktatásos
forma

3. rész
A finanszírozásra vonatkozó terv
A finanszírozásra vonatkozó terv:
• a továbbképzési, illetve szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv adatai alapján, és

• a továbbképzési program finanszírozási alprogramjában meghatározott, intézményi
döntést és elveket rögzítő belső, illetve jogszabályi előírások figyelembevételével,• valamint - a pedagógiai programmal összhangban került összeállításra.
A képzések finanszírozása
A finanszírozás a továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv adatai és a továbbképzési
program finanszírozási alprogramja alapján, valamint a pedagógiai programmal összhangban
valósul meg.
A 2015. éves költségvetési tervben megvalósuló képzésekre az előirányzat 100.000.- Ft (azaz
Egyszázezer Ft)
Ennek alapján:
- Bódi Anikó 120 órás továbbképzése 27.750.- Ft-ba került. A továbbképzés a Szent
Gergely Népfőiskola szervezésében került sor, amely pályázat útján csak a pedagógus
önköltségét kellett megfinanszírozni.
A képzés kontaktnapokra bontva (2-3 nap) és távoktatásos formában valósul meg.
- Berényiné Bencsik Erzsébet 30 órás továbbképzése a TÁMOP-3.1.15-2014-0001
projekt keretében valósul meg, ezért térítés nélküli.
A képzés kontaktnapokra bontva (2x10 óra) és távoktatásos formában valósul meg.
Illetve az OFI által szervezett Pedagógus képzés támogatása kiemelt projekt keretében
(TÁMOP-3.1.5/12)
4. rész
A helyettesítésre vonatkozó terv
A helyettesítésre vonatkozó terv:
• a továbbképzési, illetve szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv alapján, illetve
• a továbbképzési program helyettesítési alprogramja, valamint
• a pedagógiai programmal összhangban került összeállításra.
A képzések miatti távollétek helyettesítése, költségei
Ennek alapján:
− Bódi Anikó helyettesítésére nem kerül sor, mert a 3-4 kontaktnapok szombati napokra
esnek. Személyes konzultációra 6 alkalommal kerül sor és 1 vizsga napot vesz igénybe.
Az utazás költségét az intézmény vállalja.
− Berényiné Bencsik Erzsébet helyettesítésére nem kerül sor, mert 2 kontaktnap szerdai
napra esik, mely a kötött munkaidejének letöltését nem akadályozza.

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a Kormányrendeletben meghatározott feladatok
végrehajtására - a pedagógiai program figyelembevételével - középtávú, öt évre szóló (a
továbbiakban: továbbképzési időszak) 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-éig kell elfogadni. A
továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal
kerülhet sor.
A Szajoli Tiszavirág Óvoda ötéves továbbképzési programját az intézményvezető 2013.
szeptember 1. – 2018. augusztus 31. közötti időszakra elkészítette, melyet 2014-ben módosított.

A Továbbképzési Programot személyi változások miatt 2016. március 15-ig ismét módosítani
szükséges.
2015. évre szóló módosított éves beiskolázási tervet az intézményvezető megküldi a Képviselőtestületnek jóváhagyásra.
A Kormányrendelet 1.§ (7)-(8) bekezdése alapján a fenntartó meghatározhatja azokat a
szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez
támogatást nyújt. Az idei továbbképzésekhez szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat
2015 évi költségvetése tartalmazza.
A fenntartó az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján ellenőrzi:
a) a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program összhangját,
b) a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és
c) ha a nevelési-oktatási intézményt nem az állami intézményfenntartó központ (a
továbbiakban: központ) tartja fenn, a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás
szabályainak megtartását.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A beiskolázási tervet megismertük, az abban foglaltakkal egyetértünk.

A beiskolázási tervet az óvoda nevelőtestülete 2015. október 13-án elfogadta.
Szajol, 2015. október 13.

……………………………… …..
Berényiné Bencsik Erzsébet
intézményvezető

