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Jogszabályi háttér: 

 
➢ 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

➢ 277/1997. (XII.22.) Kormány rendelet a Pedagógus Továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásárairól és 

kedvezményeiről 

➢ A Csillagvár Óvoda nevelési programja 

 
 
A program időtartama: 
 
2013. június 20 – 2018. augusztus 31. 
 
 
 
A program részei: 
 

➢ szakvizsgára vonatkozó alprogram 

➢ továbbképzési alprogram 

➢ finanszírozási alprogram 

➢ helyettesítési alprogram 
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I. Általános elvek 
 
A továbbképzési program egységben kezelendő: 

➢ A minden év március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel. 

➢ A pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával. 

 

I.1 A pedagógus-továbbképzés célja: 

 

A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, 

bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a 

gyermekekkel való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény 

tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a 

közoktatási intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához.  

A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. 

 

I.2 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 

a törvény 2012. szeptember 01-i hatályba lépésekor az 52. életévüket betöltötték, ők már nem 

kötelezhetők a pedagógus továbbképzésben való részvételre. Ugyanakkor az 52. évnél fiatalabb 

pedagógusok számára az eredetinél hosszabb az idő intervallum, azaz 55 éves korig kötelező a 

részvétel. A 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 4.§. (2.) bekezdése előírja, hogy a pedagógus 

a munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 7 év. Szeptember hónap első 

munkanapjától addig az évig, amelyben az 55. életévét betölti, augusztus hónap utolsó 

munkanapjáig vesz részt az Nkt. 62.§. (2.) bekezdésében szabályozott továbbképzésben.  

A 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 14.§ értelmében a hétéves továbbképzési követelmények 

teljesítése a fizetési fokozatok közötti várakozást egy évvel csökkenti. A várakozási idő 

csökkentése 7 évente csak egyszer illeti a közalkalmazottat. 

Mivel a Közoktatási törvény biztosítja  a pedagógusok részvételi jogát a továbbképzéseken, 

ezért természetes, hogy minden pedagógus a kötelezően előírt továbbképzés mellett, vagy 

annak teljesítése után is részt vehet még továbbképzéseken is. Ezeket nevezzük a nem kötelező 

továbbképzéseknek. 
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Amennyiben a közoktatási intézmény dolgozója teljesítette a hétévenkénti továbbképzés 

követelményeit, a 138/ 1992. (X.8.) Korm.rendelet 14.§ alapján a fizetési fokozatok várakozási 

idejét egy évvel csökkenteni kell. A továbbképzés egyéb, törvényben meghatározott módon is 

teljesíthető (pl. szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben, második oklevél megszerzésével, 

stb.) A várakozási idő csökkentése 7 évenként csak egy alkalommal illeti a 

közalkalmazottat akkor is, ha a továbbképzés követelményeit az adott 7 éves 

időszakban többször is teljesítette. 

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. 

 

I.3 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 továbbképzési kötelezettsége teljesítéséért hétévenként várakozási idejét egy évvel 

csökkentsék, 

➢ a pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél megszerzését követő év első 

      munkanapjától magasabb osztályba sorolják, 

 

A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal továbbképzésben vesz részt.  Mivel a 

Közoktatási törvény biztosítja a pedagógusok részvételi jogát a továbbképzéseken, ezért 

természetes, hogy minden pedagógus a kötelezően előírt továbbképzés mellett, vagy annak 

teljesítése után is részt vehet még más továbbképzéseken is, ezeket nevezzük a nem kötelező 

továbbképzéseknek. 

Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát vagy 

egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 
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A kötelező továbbképzésben való részvételt nem lehet megkövetelni attól, aki az ötvenötödik 

életévét betöltötte. 

A pedagógus igény szerint, akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha ötvenötödik 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 képzés programja szerint tart. 

Amennyiben a képzésen résztvevő 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. 
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II. Továbbképzési terv  
Óvodánk pedagógus állományú dolgozói 2013.  júniusában a diploma 
megszerzésének időpontja szerint 
 

 Pedagógus neve Első 
végzet
tség 
éve 

1991. előtt 
Szerzett 
diploma 

1991. január 
01- 
1993. január 
01. 
Szerz. 
diploma 

1993. után 
szerzett 
diploma 

1. Kiss-Berki Anita 2004.   X 
2. Tóthné Kiss Ágnes 2004.   X 
3. Gajdos Zsuzsanna 1985. X   

4. 
Kozmáné  
Horváth Hedvig 

1991.   X 

5 Nagy Veronika 2002   X 
6 Szabóné Sóvágó Judit 1985. X   
7 Leleszné Sveda Klára 1984. X   

8 
Katonkáné  
Erdős Ildikó 

1986. X   

9 Tóth Erika Margit 1990. X   
10 Zolnai Aladárné 1991.  X  
11 Elek Imréné 1984. X   

12 
Kathiné  
Bodnár Melinda 

1984. X   

13 
Fazekasné  
Rab Julianna 

1980. X   

14 
Borsiné  
Nagy Magdolna 

1999   X 

15 Zákány Gyuláné 1985 X   
16 Komoróczy Adrienn 1999   X 
17 Marjainé Kiss Judit 1998   X 
18 Kissné Takács Judit 1981 X   

19 
Kovácsné  
Fodor Anikó 

1996   X 

20 
Félegyháziné  
Kathi Ildikó 

1991  X  

21 Molnár Ildikó 1990. X   
22 Tara Csilla 2005   X 
23 Máté Csabáné 1988 X   
24 Pintye Katalin 1992.  X  

25 
Szabadiné 
Kardos Rita 

2003   X 

26 Simon Jánosné 1981 X   
27 Fodor Istvánné 1986 X   

28 
Szathmáriné  
Kunka Mária 

1978 X   
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1991. előtt szerzett diplomások ciklusainak bontása 
Név I. ciklus 

98.09.01-

05.08.31 

II.ciklus 

05.09.01-12.08.31 

III.ciklus Megjegy-

zés 

Elek Imréné Teljesítette 

Szakvizsga 2005 

 

mentes 

2012.09.01- 

2019.08.31. 

2018-ban 

55 éves 

Fazekasné Rab Julianna Teljesítette 

120 óra 

Teljesítette 

Szakvizsga 2007 

mentes 2015-ben 

55 éves 

Fodor Istvánné  Teljesítette  

120 óra 

2012.09.01- 

2019.08.31. 

 

Gajdos  Zsuzsanna Teljesítette 

120 óra 

Teljesítette 

120 óra 

2012.09.01-

2019.08.31. 

 

Kathiné Bodnár Melinda Teljesítette 

120 óra 

Teljesítette 

Szakvizsga 2007 

mentes 2014.09.01. 

2021.08.31 

2019-ben 

55 éves 

Katonkáné Erdős Ildikó Teljesítette 

120 óra 

Teljesítette 

Szakvizsga 2009 

mentes 2016.09.01-

2023.08.31 

Kissné Takács Judit Teljesítette 

Szakvizsga 2001 

mentes 2008.09.01- 

2015.08.31 

Nem 

kötelezett 

Leleszné Sveda Klára Teljesítette 

Szakvizsga 2001 

Teljesítette 

Újabb diploma 

2011 

mentes 2018-ban 

55 éves 

Máté Csabáné Teljesítette 

Szakvizsga 2005 

mentes 2012.09.01- 

2019.08.31 

 

Molnár Ildikó Teljesítette 

Szakvizsga 2004 

mentes 2011.09.01- 

2018.08.31 

 

Simon Jánosné Teljesítette 

120 óra 

 Nem kötelezett 2014-ben 

55 éves 

Szabóné Sóvágó Judit Teljesítette 

Szakvizsga 2004 

mentes 2011.09.01- 

2018.08.31 

 

Szathmáriné Kunka Mária Teljesítette 

Szakvizsga 2001 

mentes 2008.09.01- 

2015.08.31 

Nem 

kötelezett 

Tóth Erika Teljesítette 

120 óra 

Teljesítette 

120 óra 

2012.09.01- 

2019.08.31. 

 

Zákány Gyuláné Teljesítette 

120 óra 

Teljesítette 

120 óra 

2012.09.01- 

2019.08.31 

2015-ben 55 

éves 
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1991. január 01-1993. január 01. között szerzett diplomások ciklusainak bontása 

 

Név I. ciklus 

98.09.01-

05.08.31 

II.ciklus 

05.09.01-12.08.31 

III.ciklus 

12.09.01-19.08.31 

Megjegy-

zés 

Félegyháziné Kathi Ildikó Teljesítette 

120 óra 

Teljesítette 

Szakvizsga 2007 

mentes 14.09.01- 

2021-08.31 

Kozmáné Horváth Hedvig Teljesítette 

120 óra 

Teljesítette 

120 óra 

Továbbképzésre 

kötelezett 

 

Pintye Katalin 99.09.01-

2006.08.31 

Teljesítette 

120 óra 

2006.09.01-

2013.08.31 

Teljesítette 

120 óra 

2013.09.01-

2020.08.31 

2016-ban 

55 éves 

Zolnai Aladárné Teljesítette 

120 óra 

Teljesítette 

120 óra 

Továbbképzésre 

kötelezett 
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1991. január 01-1993. január 01. között szerzett diplomások ciklusainak bontása 

 

Név I. ciklus 

 

II.ciklus 

 

III.ciklus Megjegy-

zés 

Borsiné Nagy Magdolna 2003.09.01-

2010.08.31 

Teljesítette 

szakvizsga 2004 

mentes 2011.09.01- 

2018.08.31 

 

Kiss-Berki Anita 2011.09.01- 

2018.08.31 

   

Komoróczy Adrienna 2003.09.01- 

2010.08.31 

Teljesítette 

szakvizsga 2002 

mentes 2009.09.01- 

2016.08.31. 

2016-09.01- 

2023.08.31 

Kovácsné Fodor Anikó 2003.09.01- 

2010.08.31. 

Teljesítette 

szakvizsga 2004 

mentes 2011.09.01- 

2018.08.31. 

 

Marjainé Kiss Judit 2003.09.01- 

2010.08.31 

Teljesítette  

120 óra 

2010.09.01- 

2017.08.31 

 

  

Nagy Veronika 2009.09.01- 

2016.08.31 

2016.09.01- 

2023.08.31 

  

Szabadiné Kardos Rita 2010.09.01- 

2017.08.31 

2017.09.01 

2024.08.31 

  

Tara Csilla 2012.09.01- 

2019.08.31 

Teljesítette 

szakvizsga 2013 

Mentes  

2020.09.01-

2027.08.31 

  

Tóthné Kiss Ágnes 2011.09.01- 

2018.08.31 

   

 

MAGYARÁZAT 

2013-2018-ban továbbképzésre kötelezett: 

2013-2018-ban továbbképzésre nem kötelezett 

Továbbképzés alól mentesül 
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A továbbképzések közül előnyben részesítjük azokat a képzéseket, amelyek az óvoda helyi 

nevelési programjának megvalósításához szükségesek, melyek az integrált nevelést, a 

differenciált egyéni fejlesztés megvalósítását, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek felzárkóztatását segítik elő. (Pl. szakvizsgával bővített fejlesztő óvodapedagógus, 

logopédus képzés.)  

A módszertani megújulást segítő képzések szintén előnyben részesülnek. (Pl. kompetencia 

alapú képzés bevezetéséhez kapcsolódó képzések) 

 
II.1 A továbbképzési szakaszok számítása 
 

A hétévenkénti továbbképzési szakaszokat az érintett munkavállalóra, vagy a közalkalmazottra 

külön-külön, egyenként kell meghatározni.  A ciklusok számítására vonatkozó előírások 1999. 

XII.28-tól vannak hatályban. A közoktatási törvény 19.§ 8. rendelkezése 1998. január 01-től 

2012. augusztus 31-ig volt hatályban, de a ciklusok helyes számításánál most is figyelembe kell 

venni a rendelkezést: „nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki 

pedagógus szakvizsgát, vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele 

utáni 7 évben”. 

 

Továbbképzés szakaszai 
 
 

➢ pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 7. 

év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig amelyben az 55. életévét betölti, 

augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a továbbképzésben 

➢ az egyes pedagógusra vonatkozó hétéves továbbképzési szakasz azt határozza meg, 

hogy az adott személynek mely időszakon belül kell teljesítenie a továbbképzésen való 

részvételi kötelezettséget 

➢ a továbbképzés ütemezéséről a munkáltató írásban értesíti a pedagógust, vagy írásban 

      kéri a pedagógus. 

➢ A hétévenkénti továbbképzés az alábbi pontokban felsorolt módon teljesíthető: 7 

évenkénti továbbképzés 1 vagy több továbbképzés keretében legalább 120 óra 

foglalkozáson való részvétellel 

➢ Azoknak, akik 1991. 01.01. előtt szerezték első diplomájukat, a továbbképzési 

kötelezettség 1998.09.01-jén kezdődött 
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➢ Akik 1993. január 1. után szerezték első diplomájukat, azok 2003. 09.01-jén kezdték 

első továbbképzési ciklusukat. ( a rendelet hatályba lépése 1998.01.01. tehát azok, akik 

1993. 01.01. után szereztek pedagógus oklevelet, 5 évig, azaz 2003. 01.01-ig mentesítést 

kaptak a továbbképzési kötelezettség alól 

➢ Akik 1991.01.01 és 1993.01.01. között szerezték első diplomájukat, annak első ciklusa a 

diploma szerzést követő 7. év szeptember 1-jén kezdődött 

 
II.2 A továbbképzések ütemezését az éves beiskolázási terv tartalmazza. 
 
A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt: 
 

➢ akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra (2012 2017 

között betöltik a 40. életévüket, vagy közelednek a rendszerből való kilépést jelentő 55. 

életévükhöz.) 

➢ akiknek a hétévente való továbbképzésen való részvétellel a munkáltató elrendelte. 

➢ akik a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkeztek. 

A csoportosítás fontossági sorrendet jelent. 

➢ Akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra 

➢ Akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges 

 
Túljelentkezés esetén a programba való felvételnél figyelembe vesszük: 

➢ az óvoda nevelési programjának pedagógusokkal szemben támasztott igényeit, 

➢ az előző továbbképzés dátumát (az élvez elsőbbséget, aki régebben vett részt 

továbbképzésen, illetve szakvizsgába beszámítható képzésben akar részt venni). 

 
A továbbképzési program elfogadása után az óvodavezető írásban értesíti azokat a 

pedagógusokat, akik részt vehetnek a továbbképzésben. 

 
 
III. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 
 
Alapfogalom: 

➢ szakvizsga alatt a szakvizsgára felkészítő felsőoktatási szakirányú továbbképzést kell 

érteni. 
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III.1 A pedagógus szakvizsga célja: 

➢ hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, 

kiegészítéséhez, a pedagógus munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges 

gyakorlat, képesség, pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez 

➢ hozzájárulhat a vezetői, szakértői, a vizsgaelnöki, a vezetőtanári (gyakorlatvezető) 

tevékenységhez, a pedagógiai szakmai szolgáltatások, a pedagógiai szakszolgálatok 

ellátásához szükséges ismeretek megszerzéséhez 

➢ az alapkészségben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújthat. 

 
 
III.2 Finanszírozás: 
 

➢ Előnyt élveznek azok a szakvizsgák, amelyek nevelési programunk megvalósítását 

segítik.  

➢ A szakvizsgára való felkészítés költségtérítéses.  

➢ Az óvoda a részvételi díj 70%-át vállalja költségvetési keretéből. Utazási költség arányos 

térítése az éves költségvetésünk ismeretében vállalható fel.  

➢ A szakvizsgázó köteles az intézménnyel egyeztetni, hogy hol, milyen feltételek mellett 

kívánja megszerezni a szakvizsgát.  

➢ Az óvoda a lehető leggazdaságosabb megoldás esetén vállalja fel a fenti költségek 

térítését. 

➢ A szakvizsga letételét követően a következő év január elsején a pedagógus magasabb 

fizetési osztályba sorolandó, valamint fizetési fokozatok közötti várakozás idejét egy 

évvel csökkenteni kell. 

 

III.3 A pedagógus szakvizsgában részt vevők köre 

A szakvizsgára történő felkészítésben az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a 

pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel, valamint legalább 3 

év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.  

 
III.4 Helyettesítési alprogram: 
 
Elsődleges cél: a rendelkezésre álló kínálatból olyan felkészülési lehetőség kiválasztása, amely 

lehetőleg a hét második felére esik (péntek, szombat, vasárnap). 

Amennyiben ez nem lehetséges:  
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➢ A munkarend átszervezésével, valamint a törvény által biztosított heti 4 óra, amire a 

dolgozó felkérhető 

 
IV . Továbbképzésre vonatkozó alprogram 
 
A továbbképzés legalább 120 órás foglalkozáson való részvétellel teljesíthető. 
 
Az 5 éves ciklus alatt a program keretében támogatandó továbbképzések a következők: 
 

Időtartam Továbbképzés Pedagó-
gusok 
száma 

30-60-120 Intézmény szolgáltatási színvonalának növelése (újszerű nevelési eljárások, 
fejlesztések, modern pedagógiai módszerek) 

5 

30-60-120 Pedagógus felkészítése mentori szerepre, feladatokra  4 
30-60 Tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai gyakorlatban 4 
30-60 Pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia, integráció 4 
30-60 Erőszak és konfliktus kezelés, kommunikáció 2 
30-60 Testnevelés, mozgásfejlesztés 2 
30-60 Személyiségfejlesztő tréning 28 
30-60 Hátrányok kompenzálása, IPR 8 

 

Alapfogalmak: 

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 közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez, 

➢ a mérési, értékelési feladatok, a közoktatási intézményirányítási, vezetési feladatainak 

➢ ellátásához. 

A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. 

 

IV.1 A továbbképzés fajtái: 

 

➢ hétévenkénti továbbképzés 

➢ egyéb- nem a hétévenkénti továbbképzés körébe tartozó-továbbképzés 
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IV.2 A hétévenkénti továbbképzés jellemzői: 

 

A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik 

év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenedik életévét betölti, 

augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a továbbképzésben. 

 

IV.3 A hétévenkénti továbbképzés az alábbi pontokban felsorolt módon 

teljesíthető: 

 

Hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább 

százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel az előírt tanulmányi követelmények 

teljesítésével valósul meg. 

E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc. 

 

A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető: 

➢ a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél 

➢ a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség 

megszerzése után további főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, kiegészítő 

alapképzésben, vagy szakirányú továbbképzésben második vagy további oklevél 

➢ a közoktatásról szóló törvény 127. és 128. §-ában felsorolt végzettség, 

➢ szakképzettség mellett, a közoktatásról szóló törvény 17. §-ában meghatározott 

➢ felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség 

➢ a nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű 

és a felsőfokú szakképesítés megszerzésével. 

A hétévenkénti továbbképzés akkor teljesíthető a következőkben felsorolt felkészítésben: 

továbbképzésben való részvétellel, ha a munkáltató az elvégzést tanúsító okirat vagy a képzési 

program és a résztvevő írásbeli beszámolója alapján a továbbképzést elfogadja, feltéve, ha 

annak ideje legalább öt hét.  

Ha a továbbképzés ideje nem éri el az öt hetet, a részvételi időt naponként hat tanórai 

foglalkozásként kell beszámítani a hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe. 

 

IV.4 Egyéb továbbképzés: 

Egyéb továbbképzés-, vagyis hétévenkénti továbbképzésen túli képzés – az: 
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➢ melyen olyan pedagógus vesz részt, aki nem esik a hétévenkénti továbbképzés 

kötelezettség alá 

➢ melyen olyan pedagógus vesz részt, aki már eleget tett a hétévenkénti továbbképzési 

kötelezettségének. 

 
IV.5 Finanszírozási alprogram: 

A továbbképzés költségeinek támogatására rendelkezésre álló összeg felhasználása az alábbi 

sorrendben történik: 

➢ A hétéves továbbképzés hatálya alá eső pedagógusok helyettesítésének költsége. 

➢ A hétéves továbbképzés hatálya alá eső, helyettesítést nem igénylő pedagógusok 

továbbképzési költségeihez való hozzájárulás (a tandíj max. 70 %-a) 

➢ A hétéves továbbképzés hatálya alá eső, helyettesítést igénylő pedagógusok 

továbbképzési költségeihez való hozzájárulás. 

➢ A hétéves továbbképzés hatálya alá nem eső, helyettesítést nem igénylő pedagógusok 

továbbképzési költségeihez való hozzájárulás (a tandíj max. 70 %-a). 

 

IV.6 Helyettesítési alprogram 

A helyettesítést az óvoda saját pedagógusaival oldja meg. A helyettesítésre történő beosztásnál 

a helyettesítés általános szempontjait vesszük figyelembe.  

 
A beiskolázási tervet 1 nevelési évre készítjük, ami az éves továbbképzési tervet jelenti. Ezt 
a dokumentumot 1 évre minden év március 15-ig kell elkészíteni, s a nevelőtestülettel 
véleményeztetni. Figyelembe kell venni a szakmai munkaközösségek véleményét is. 
 
 
V. Egyéb rendelkezések 

 

Tanulmányi szerződést köthető azokkal akik: 

➢ szakvizsgára felkészítő továbbképzésen vesznek részt, 

➢ diplomával járó továbbképzésen vesznek részt, 

➢ olyan továbbképzésen vesznek részt, amelynek képzési díja meghaladja az 50. 000 Ft-

ot. 

 

Továbbá: 

➢ A továbbképzés költségeit számlával kell igazolni. 
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➢ A továbbképzés elvégzését a vonatkozó kormányrendeletben előírtaknak megfelelően 

kell igazolni. 

➢ Aki önhibájából nem végzi el a vállalt továbbképzést, vagy annak elvégzéséről nem 

nyújtja be a rendeletekben előírt igazolást, az a teljes összeget köteles visszafizetni. 

➢ Aki a továbbképzés elvégzését követő 2 éven belül saját kérésére megszünteti a 

közalkalmazotti jogviszonyát, annak a továbbképzés költségének  50%-át köteles 

megszüntetni. 

➢ A továbbképzés támogatására rendelkezésre álló összegről analitikus nyilvántartást kell 

vezetni. 

 
 
Hajdúböszörmény, 2013. június 20. 
 
 
 
………………………………………………                                          ……………………………………………… 
           nevelőtestület nevében                                                                    óvodavezető 
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ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 

A  továbbképzési program felülvizsgálatát kezdeményezheti az óvodavezető, vagy bármely 
pedagógus, ha a program lejárta előtt új szempontok, vagy feladatok merülnek fel. 

A programot a nevelőtestület hagyja jóvá. A továbbképzési program irattári elhelyezése mellett 
a pedagógusok számára hozzáférhetővé kell tenni. 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Hajdúböszörményi Csillagvár Óvoda nevelőtestülete a Továbbképzési-beiskolázási tervet, 

2013. június 20-án megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezleten 100%-os szavazattal 

elfogadta. Ezt a tényt az óvodavezető és választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal 

tanúsítják.  

 

Hajdúböszörmény, 2013. június 20. 

 

……………………………………    ………………………………………….. 

Óvodavezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

    ………………………………………… 

    Nevelőtestület nevében 
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BEISKOLÁZÁSI TERV 
2013.szeptember 1 – 2018.augusztus 31. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:     Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 

Készítette: Leleszné Sveda Klára      

                   Intézményvezető 
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Jogszabályi háttér: 

 

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

• 277/1997.(XII.22.) Korm.rendelet 

• 346/2013.(IX.30.) Korm.rendelet a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól 

 

Beiskolázási terv 

 

A továbbképzési alprogramban van tervezve, hogy hány személy és milyen időkeretben vehet részt a 

továbbképzésben. Kormány rendelet módosítása során bővültek a hétévenkénti továbbképzés 

teljesítésének lehetséges formái. Ide tartozik a 30 óránál rövidebb, nem akreditált képzésben való 

részvétel, vagy az önképzés és a konferencia. 

Az engedélyezett pedagógus létszám: 28 fő. 

A költségvetés évek óta nem tartalmaz fedezetet, támogatást a pedagógusok továbbképzésekhez. 

A képzéseket így pályázati forrásból, esetleg saját finanszírozásból, és esetenként a bérmaradvány 

terhére tudjuk vállalni. 

A beiskolázási terv készítésénél előnyben kell részesíteni  

• akiknek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra 

• akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató rendelte el. 

• aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik 

• akinek a továbbképzésben való részvétel a minősítéséhez szükséges. 
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Pedagógus továbbképzési beiskolázási terv 

2013/2014-es nevelési év 

 

 

Név 

 

Beosz

tás 

Tanfo-
lyam/ 

Szakosí 

tó 

 

Továbbkép-

zés  

 

Helye 

 

Kez-

dete  

 

Várható 

befejezés 

Tara Csilla Óvoda
-peda-
gógus 

szakosító Kommunikáció 
és 

beszédfejlesztő 
pedagógus 

DE 
Gyermeknevelési 
és Felnőttképzési 

Kar 

2011.
09.01 

2013.június 

Komoróczy 
Adrienn 

Óv.-
ped 

tanfolyam IPR 
alkalmazása 

 2013.  

09. 

2013.  

 12. 

Szabadiné 
Kardos 

Rita 

Óvoda
-ped. 

tanfolyam Anyanyelvi 
fejlesztés 

lehetőségei 

DE 

Gyermeknevelési 
és Felnőttképzési 

Kar 

2014 2014 

Nevelőtes-
tület tagjai 

 tanfolyam Konfliktus –
kezelési tréning 

DE 

Gyermeknevelési 
és Felnőttképzési 

Kar 

2014 2014 

Borsiné 
Nagy 

Magdolna 

óvoda
pedag
ógus 

tanfolyam Népi játék, 
néptánc 

módszertan 

Örökös Oktatás 
Stúdió TÖK 

2014 2014 
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HATÁROZAT 

 

 

Hajdúböszörmény Csillagvár Óvoda nevelőtestülete a Beiskolázási tervet 2013. március 9-én megtartott 

határozatképes nevelőtestületi értekezleten 100%-os mértékben támogatta. 

 

Hajdúböszörmény, 2013. március 9. 

 

 

 

 

 

………………………………..    …………………………………… 

Intézményvezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

……………………………….    …………………………………… 

Nevelőtestület nevében     közalkalmazotti tanács nevében 
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2014/2015-ös nevelési év 
 

Név 

 

Beosz

tás 

Tanfo-
lyam/ 

Szakosí 

tó 

 

Továbbkép-

zés  

 

Helye 

 

Kez-

dete  

 

Várható 

befejezés 

Molnár 
Antalné, 
Mezőné 

B.Gabriella
,Nagy 

Sándorné, 
Balogh 

Sándorné 

dajka Tanfolyam Dajka 
konferencia 

MÓDSZERTÁR 
Kft. 

2014.
10.18 

2014. 

10.18 

Szabóbé 
Sóvágó 
Judit 

Óvoda
peda-
gógus 

Tanfolyam Tanfelügyeleti 
szakértők 

felkészítése a 
ped. Szakmai 
ellenőrzésre 

OH 2014.
10.13 

2014. 

12.14 

Szabóbé 
Sóvágó 
Judit 

Óvoda
peda-
gógus 

Tanfolyam Szakértők  
felkészítése a 
ped. 
minősítésre 

OH 2014.
10.13 

2014. 

12.14 

Tara Csilla, 
Félegyházi
né Kathi 
Ildikó, 

Leleszné 
Sveda 

Klára, Máté 
Csabáné, 
Szabóné 
Sóvágó 
Judit 

Óvoda
pedag
ógu-
sok 

Tanfolyam „Játékkal a 
világ körül” 

Szakmai 
konferencia 

DE 
Gyermeknevelési 
és Felnőttképzési 

Kar 

2015.
05.21 

2015. 
november 
10. 05.22 

Fazekasné 
Rab 

Julianna 

Félegházin
é Kathi 
Ildikó 

Leleszné 
Sveda 
Klára 

Óvoda
pedag
ógu-
sok 

Tanfolyam Intézmények 
felkészítése az 

intézményi 
önértékeléshez 
a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre 

OH 2015.
07.24 

2015.07.24 
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HATÁROZAT 

 

 

Hajdúböszörmény Csillagvár Óvoda nevelőtestülete a Beiskolázási tervet 2014. március 10-én 

megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezleten 100%-os mértékben támogatta. 

 

Hajdúböszörmény, 2014. március 13. 

 

 

 

 

 

………………………………..    …………………………………… 

Intézményvezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

……………………………….    …………………………………… 

Nevelőtestület nevében     közalkalmazotti tanács nevében 
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2015/216-os nevelési év 
 

 

Név 

 

Beosz

tás 

Tanfo-
lyam/ 

Szakosí 

tó 

 

Továbbkép-

zés  

 

Helye 

 

Kez-

dete  

Várhat

ó 

befejez

és 

Fodor 
Istvánné 

Óvoda
pedag
ógus, 
tagin-

téz-
mény-
vezető 

szakosító Közoktatás-
vezető 

DE 
Gyermeknevelé

si és 
Felnőttképzési 

Kar 

2015.09.
01. 

 

Elek Imréné 

Fazekasné 
Rab Julianna 

Félegyháziné 
Kathi Ildikó 

Kathiné 
Bodnár 
Melinda 

Katonkáné 
Erdős Ildikó 

Leleszné 
Sveda Klára 

Máté 
Csabáné 

Molnár 
Ildikó 

Óvoda
-peda-

gó-
gusok 

 

 

Tanfo-
lyam 

Pedagógusok 
felkészítése a 
tanfelügyeleti 
ellenőrzésre és 
a pedagógus-
minősítési 
eljárásban való 
részvételre 

 

OH. 

Debrecen, 
Vágóhíd u.2. 

 

 

2015.10. 

 

 

2015. 

10. 

Gajdos 
Zsuzsanna 

Kiss-Berki 
Anita 

Kozmáné 
Horváth 
Hedvig 

Óvoda
-peda-

gó-
gusok 

Tan-
folyam 

Mozgásfejlesztő 
pedagógus 

Szent Gergely 
Népfőiskola 

2015.10 2016. 

01. 
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Marjainé 
Kiss Judit 

Mozsár 
Edina 

Nagy 
Veronika 

Pintye 
Katalin 

Szabadiné 
Kardos Rita 

Tóth Erika 

Tóthné Kiss 
Ágnes 

Zolnai 
Aladárné 

 

Bácsiné 
Farkas Edit 

Márkusné 
Szabó Anikó 

Polgáriné 
Bujdosó 

Anikó 

Peda-
gógiai-
asszisz
tensek 

Konferen
-cia 

Pedagógiai 
asszisztensek 

Országos 
Konferenciája 

MÓD-SZER-
TÁR 

Budapest 

2015. 

11.06 

2015. 

11.06 
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HATÁROZAT 

 

 

Hajdúböszörmény Csillagvár Óvoda nevelőtestülete a Beiskolázási tervet 2015. március 13-án 

megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezleten 100%-os mértékben támogatta. 

 

Hajdúböszörmény, 2015. március 13. 

 

 

 

 

 

………………………………..    …………………………………… 

Intézményvezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

……………………………….    …………………………………… 

Nevelőtestület nevében     közalkalmazotti tanács nevében 
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2016/2017-es nevelési év 
 

 

Név 

 

Beoszt

ás 

Tanfo-
lyam/ 

Szakosí 

tó 

 

Továbbkép-

zés  

 

Helye 

 

Kez-

dete  

Várhat

ó 

befejez

és 

Fodor 
Istvánné 

Óvodape
dagógus, 

tagin-
téz-

mény-
vezető 

szakosító Közoktatás-
vezető 

DE 
Gyermekne

velési és 
Felnőttképz

ési Kar 

2015. 

09.01. 

2017. 

06.30. 

Molnár 
Ildikó 

óvodape
dagógus 

tanfolyam Anyanyelvi 
fejlesztő játékok 

Alap 
Pedagógiai 

Központ 

  

Elek Imréné 

 

óvodape
dagógus 

 Tehetség 
felismerés és 

tehetségprojekt 
kidolgozása az 

óvodában 

RAABE 
Kiadó 

Budapest 

Igény 
szerint 

 

Fazekasné 
Rab Julianna 

óvodape
dagógus 

tanfolyam Másképpen 
fejlődő 
gyermekek 
óvodai 
nevelése: az 
óvodás 
gyermekek 
körében 
előforduló 
pszichés 
zavarok 
felismerése és 
korrekciója. 
Figyelemzavar 
és 
hiperaktivitás 
kezelése, az 
együttnevelés 
lehetőségei 

RAABE 
Kiadó 

Budapest 

Igény 
szerint 

 

Kathiné 
Bodnár 
Melinda 

óvodape
dagógus 

tanfolyam Korszerű 
szemlélet az 

óvodai 

RAABE 
Kiadó 

Budapest 

2016. 
május 
26. 

2016. 
május 

28 
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környezeti 
nevelésben 

Katonkáné 
Erdős Ildikó 

Óvodape
dagógus 

tanfolyam Kompetenciafejle
sztés az 

óvodában 

RAABE 
Kiadó 

Budapest 

Igény 
szerint 

 

Tóth Erika óvodape
dagógus 

tanfolyam Cselekvő, 
felfedező 

tevékenység 
szervezésének 

módszertana az 
óvodában 

RAABE 
Kiadó 

Budapest 

Igény 
szerint 

 

Zolnai 
Aladárné 

óvodape
dagógus 

tanfolyam     

Borsiné Nagy 
Magdolna 

óvodape
dagógus 

tanfolyam Mozgáskotta    

Félegyháziné 
Kathi Ildikó 

óvodape
dagógus 

tanfolyam Mentorképzés    

Kiss Adrienn óvodape
dagógus 

tanfolyam Szenzomotoros 
tréning 

   

Kovácsné 
Fodor Anikó 

óvodape
dagógus 

tanfolyam Differenciálási 
lehetőségek a 

matematikában 

   

Marjainé 
Kiss Judit  

óvodape
dagógus 

tanfolyam Szenzomotoros 
tréning 

   

Máté 
Csabáné 

óvodape
dagógus 

 Anyanyelvi 
fejlesztő játékok 

2016. 
november 

  

Molnár 
Ildikó 

óvodape
dagógus 

tanfolyam A mentálhigiéné 
szemléletmód és 

technikák 
érvényesítése 

   

Mozsár 
Edina 

óvodape
dagógus 

tanfolyam Vizuális jellegű 
továbbképzés 
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HATÁROZAT 

 

 

Hajdúböszörmény Csillagvár Óvoda nevelőtestülete a Beiskolázási tervet 2016. március 13-án 

megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezleten 100%-os mértékben támogatta. 

 

Hajdúböszörmény, 2016. március 13. 

 

 

 

 

 

………………………………..    …………………………………… 

Intézményvezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

……………………………….    …………………………………… 

Nevelőtestület nevében     közalkalmazotti tanács nevében 
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2017-2018-as nevelési év 

 

 

 

Név 

 

Beosztás 

Tanfo-
lyam/ 

Szakosí 

tó 

 

Továbbkép-

zés  

 

Helye 

 

Kez-

dete  

Várha

tó 

befeje

zés 

Kovácsné 
Fodor Anikó 

óvoda-
pedagógus 

tanfolyam Vizuális játékok 
képességfejleszté

s 

Debrecen 2017ő
sz 

2017. 
ősz 

Fazekasné 
Rab Julianna 

óvodapeda-
gógus, 
vezető 

helyettes 

tanfolyam Esélyteremtő 
óvoda képzése 

Debrecen 2017 
09-
12- 

2017 
09-12- 

Máté 
Csabáné 

óvodapeda-
gógus 

tanfolyam Esélyteremtő 
óvoda képzése 

Debrecen 2017 
09-
12- 

2017 
09-12- 

Tóth Erika óvodapeda-
gógus 

tanfolyam Esélyteremtő 
óvoda képzése 

Debrecen 2017 
09-
12- 

2017 
09-12- 

Tara Csilla óvodapeda-
gógus 

tanfolyam Esélyteremtő 
óvoda képzése 

Debrecen 2017 
09-
12- 

2017 
09-12- 
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HATÁROZAT 

 

 

Hajdúböszörmény Csillagvár Óvoda nevelőtestülete a Beiskolázási tervet 2016. március 13-án 

megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezleten 100%-os mértékben támogatta. 

 

Hajdúböszörmény, 2017. március 23. 

 

 

 

 

 

………………………………..    …………………………………… 

Intézményvezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

……………………………….    …………………………………… 

Nevelőtestület nevében     közalkalmazotti tanács nevében 
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Finanszírozott alprogram 

 

Pedagógus neve Részvételi díj Összesen 

 Munkáltatói 

támogatás 

Résztvevő által  

fizetett 
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B/2.számú melléklet 

Pedagógus neve:………………………………….. 

Címe:……………………………………………… 

……………………………………………………. 

Közoktatási intézmény neve:………………………………………………. 

Címe:………………………………………………………………………. 

Kérelem 

Továbbképzéssel kapcsolatos 

Beiskolázási tervbe való felvételre 

Kérem a T. Címet, hogy a ………….évi továbbképzéssel kapcsolatos beiskolázási tervbe jelen 

jelentkezésem alapján felvenni szíveskedjen. 

A következő továbbképzésen szeretnék részt venni: 

• A továbbképzés megnevezése:………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 

• A továbbképzés helye:………………………………………………………………….. 

• A továbbképzés várható kezdő és befejező 
időpontja:……………………………………………………………………………….. 

• A továbbképzés miatt a várható távollét 
időpontjai:………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 

• A továbbképzés időkerete:…………………………………………………………….. 

• A továbbképzés jellege: 
o Hétévenkénti kötelező  igen/nem 
o Hétévenkénti kötelező teljesítés utáni további igen/nem 

• A továbbképzés teljesítésének módja: 
o Rendes továbbképzéssel  igen/nem 
o Más végzettség megszerzésével – szakvizsgával igen/nem 

Kelt:…………………………………………………………. 

      ………………………………. 

      A kérelmező pedagógus 

A beiskolázási tervbe való felvételét támogatom:   igen/nem. 

 

      ……………………………….. 
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      intézményvezető 

Döntés a Beiskolázási tervbe történő felvételi kérelem elutasításáról, támogatásáról. 

 

……………………………………………    Iktatószám:……………… 

Munkáltató megnevezése 

 

…………………………………………… 

Munkáltató címe 

 

 

…………………………………………… 

Közalkalmazott részére 

 

 

Tárgy: Értesítés a 2016/2017-es nevelési évi Beiskolázási tervbe történő felvételi kérelem 

elutasításáról, támogatásáról. 

 

Hivatkozással a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet 6. §-ának (6) 

bekezdésére, értesítem, hogy a …………………….iktatószámú,………………..keltezésű, a 

2016/2017-es Beiskolázási tervbe történő felvétel iránti kérelmét 

 

Elutasítom, támogatom 

 

 

Indoklás 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tájékoztatom, hogy a pedagógus-továbbképzésről, , a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. 

Rendelet 6. §-ának (7) bekezdése alapján döntésem ellen munkaügyi vita kezdeményezésének van helye. 

 

Dátum:…………………………………………………………….. 

 

 

Ph. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

                                                                                                                      intézményvezető 
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