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Jogszabályi háttér: 

 

 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők jutatásairól és 

kedvezményeiről. 

 93/2009.(IV.24.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. Rendelet módosításáról 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 346/2013. (VIII.31.) Kormányrendelet 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet a 

pedagógus továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről. 

 

A 2011. évi CXC. törvény 62 §(1) bek. k) pontja szerinti, a valamennyi pedagógus számára 

kötelező hét évenkénti pedagógus-továbbképzés e rendelet hatályba lépésétől kezdve 

nyelvvizsga bizonyítvánnyal is teljesíthetővé válik. Fontos változás, hogy a módosított 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet hatályba lépésétől kezdve, a 4. §. értelmében – amely 

részletesen felsorolja a lehetőségeket -, elfogadható többek között a nevelőtestületi 

együttműködésben megvalósuló - tanulói eredményességben mérhető komplex fejlődési – 

projektekben megszerzett, a nyelvvizsga bizonyítványok, valamint a kultúráért felelős 

miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okiratok is.  

A kötelező képzéseken való részvétel korhatára az Nemzeti Köznevelési törvény hatályba 

lépésekor az eddigi 50 év helyett két évvel nőtt azoknak a pedagógusoknak az esetében, akik a 

törvény 2012. szeptember 1-i hatálybalépésekor az 52. életévüket betöltötték. Ők már nem 

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

fiatalabb pedagógusok számára az eredetinél hosszabb az időintervallum, azaz 55 éves korig 

kötelező a részvétel. A módosított és egybeszerkesztett 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

4.§. (2) bekezdése előírja, hogy: „a pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító 

oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, 

amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a 

Nkt. 62. § (2) bekezdésében szabályozott továbbképzésben”. Az új szabályozás szerint továbbá 

a szakmai megújító képzésben, vezetőképzésben való részvétel kötelezettség, így tehát 

költségtérítés, juttatás nem igényelhető. Ezzel együtt megszigorodtak a továbbképzési 

kötelezettséget nem teljesítőkkel szembeni következmények. Amelyik pedagógus önhibájából 

nem vesz részt a 7 évente kötelező továbbképzésen, vagy nem fejezi be azt, állását veszítheti. 

A 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet életbelépésével megszűnt a szakvizsga, vagy azzal 

egyenértékű szakirányú továbbképzés után az előmenetelben történő automatikus előrelépés 

és illetménynövekedés, valamint a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség teljesítéséért járó 

várakozási idő csökkentése. A Pedagógus Mesterfokozatba lépés előfeltétele a pedagógus 

szakvizsga megléte. A pedagógus szakvizsgával egyenértékű képzések szakterületeit a 

326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet felsorolja.  A módosított és egybeszerkesztett 277/1997 

(XII.22.) rendelet rögzíti, hogy a továbbképzési kötelezettségek szempontjából figyelembe 

vehető egyéb képzések kivételével, a beiskolázási terv csak a továbbképzési jegyzékben 

szereplő továbbképzéseket tartalmazhatja. Külön hangsúlyt kap az is, hogy a nevelő-oktató 

munkát segítő emelt szintű vagy felsőfokú szakképzés is elfogadható pedagógus 

továbbképzésnek. 
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A módosított és egybeszerkesztett 277/1997 (XII.22.) rendelet a nevelőtestület véleményének 

kikérését követően a fenntartó döntési jogkörébe tette a köznevelési intézmények öt évre szóló 

továbbképzési programjának jóváhagyását. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

fenntartásában működő intézmények esetében ezt a Tankerületi igazgató teheti meg. A 

továbbképzési programoknak a felülvizsgálatára évente egy alkalommal kerülhet sor. A 

nevelési-oktatási intézmény beiskolázási terve – a Rendeletben meghatározott képzések 

kivételével – csak olyan továbbképzést tartalmazhat, amely szerepel a továbbképzési 

jegyzéken. Az akkreditált továbbképzések jegyzéke a térítési díjakkal együtt az Oktatási 

Hivatal honlapján (www.oktatas.hu/tovabbkepzes/pedakkred) megtalálható. 

Ezzel együtt módosult a továbbképzés finanszírozási rendszere is. A megváltozott pedagógus-

továbbképzésekre vonatkozó 277/1997.(XII. 22.) Kormányrendelet rendelet értelmében „a 

pedagógus továbbképzés az állami közfeladat-ellátás keretében térítésmentes”, tehát az 

állami és önkormányzati fenntartású intézményekből jelentkező pedagógusokat képzési 

költség nem terheli. Ez azonban a nem állami – nem önkormányzati intézmények pedagógusai 

számára a képzés térítéses. Számukra az összeget a fenntartó és a munkáltató hozzájárulása, 

valamint a résztvevő saját befizetése biztosítja. Változás az is, hogy ha a részvétel a 

pedagógus minősítéséhez szükséges, a fenntartó a teljes összeget finanszírozhatja. Az 

aktuálisan meghirdetett Intézeti képzésekről az Intézet honlapjáról tájékozódhatnak 

(www.szolnok-ped.sulinet.hu). Fontos, hogy az öt esztendőre szóló, kötelezően elkészítendő 

továbbképzési tervben azt a pedagógust kell előnybe részesíteni, akinek a továbbképzésben 

történő részvétele a minősítéshez kell. 

 

Általános elvek: 

 

A továbbképzési program egységben kezelendő: 

 

 A minden év március 15.-ig elkészített beiskolázási tervvel 

 A pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával 

 

A pedagógus- továbbképzés célja: 

 

A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítása, bővítése, 

fejlesztése, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel való 

közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységének 

megszervezéséhez. A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. 

 

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 1-i hatálybalépésekor az 52. életévüket betöltötték, ők 

már nem kötelezhetőek a pedagógus továbbképzésben való részvételre. Ugyanakkor az 52 

évnél fiatalabb pedagógusok számára az eredetinél hosszabb az időintervallum, azaz 55 éves 

korig kötelező a részvétel. A 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 4.§.(2) bekezdése előírja, 

hogy „a pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 

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

betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a Nkt.62.§(2) bekezdésében 

szabályozott továbbképzésben”.  
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A hétévenkénti továbbképzés legalább 120 órás foglalkozáson való részvétellel és az előírt 

tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.  A továbbképzés egyéb, törvényben 

meghatározott módon is teljesíthető (pl: szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben második 

oklevél megszerzésével, stb.). 

 

Megszüntethető- az Mt.89.§(3) bekezdése, illetve a Kjt.30.§ (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 továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségei 

 

Szakmai megújító képzés 

 Alapképzésben megszerzett ismeretek, jártasságok megújítása. 

 Felsőoktatási intézmény által szervezett, pedagógus végzettséghez kapcsolódó, 

legalább 60 órás felkészítés 

 A munkáltató által a teljesítményértékelés alapján elfogadott egyéb továbbképzés. 

 

Nem szakmai megújító képzés 

 Egy, vagy több továbbképzés keretében megvalósuló, legalább 120 órás továbbképzés. 

 

 

A pedagógus jogai, kötelezettségei: 

 

A pedagógus kötelezettsége, hogy: 

 a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alaklommal részt vegyen a 

továbbképzésben, 

 írásban kérje felvételét az óvodai továbbképzési programban, beiskolázási tervben 

minden év december 31.-ig teheti meg. 

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. 

 

 A továbbképzési és szakvizsga iránti igények benyújtása után az igényelt képzési formáról és 

annak szükségességéről egyeztet az intézményvezetővel, a képzési feltételekről tájékoztatást 

nyújt. Az intézményvezető ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni az 

intézmény. 

Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervről a közalkalmazotti képviselő véleményét 

ki kell kérni. 

A képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet,) bemutatni. 

Amennyiben támogatásban részesült az intézmény által és nem végzi el, eredményesen a 

képzést a kijelölt időben a támogatást vissza kell fizetni az intézménynek. 

 

A beiskolázási terv elkészítésénél előnybe kell részesíteni azt: 

 

 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra (2008-

2013 között betöltötte a 40. életévüket, vagy közelednek a rendszerből való kilépést 

jelentő 55.életévükhöz), 

 akiknek a hétévenkénti továbbképzésen való részvételt a munkáltató elrendelte, 

 akik a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkeztek,  
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 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendeli, 

 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és, 

 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges, 

 figyelembe kell venni annál a pedagógusnál aki: 

 írásban kéri felvételét a továbbképzési rendbe, 

 aki megfelel a továbbképzési felvétel, részvételi követelményeknek, 

 az óvodavezetője köteles írásban értesíteni a jelentkezőt, hogy elfogadta, vagy 

elutasította a kérését, 

 a továbbképzési kötelezettségnek megfelelően a nyilvántartást a törvény szerint kell 

mindig rögzíteni, megfelelő dokumentációkat és bizonylatokat nyilvántartásba venni. 

 

Továbbképzési program részei: 

 

1. Szakvizsgára való alprogram 

2. Továbbképzésre való alprogram 

3. Finanszírozási alprogram 

4. Helyettesítési alprogram 

 

 

1. Szakvizsgára való alprogram: 

 

(10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szervezett szakirányú továbbképzések) 

 

Alapfogalom: 

 szakvizsga alatt a szakvizsgára felkészítő felsőoktatási szakirányú továbbképzést kell 

érteni. 

 

Szakvizsgára történő felkészülés: 

 

Pedagógus szakvizsga kizárólag olyan szakirányú továbbképzés, melynek képzési ideje 4 

félév, a képzés során megszerzendő kreditek száma 120, melyből 10 kreditet a szakdolgozat 

teljesítésével lehet megszerezni. 

 

A 2013-2018. továbbképzési ciklusban az intézmény pedagógusai számára pedagógus 

szakvizsga elvégzésére csak az állami normatív támogatás estén van lehetőség. 

 

 A szakvizsgára való jelentkezésnél az óvodapedagógusok esetében megbeszélést 

tartunk, hogy ki szeretne szakvizsgát szerezni. 

 Célom, hogy ösztönözzem a kollegákat a szakvizsga letételére, s erre lehetőséget is 

biztosítunk. 

 Mindig szem előtt tartjuk, a Pedagógiai Programunk célkitűzéseit, és elsősorban 

ilyen irányú szakvizsgákat javaslunk elvégezni. 

 Minden új lehetőséget figyelemmel kísérünk, s továbbítjuk a kollégák részére. Nagy 

figyelmet fordítunk a különleges gondozást igénylő gyermekek befogadásával 

kapcsolatos képzésekre, hogy minél jobban tudjuk szakmailag segíteni a gyermekek 

fejlesztését, fejlődését. 

 

Ezen feltétel megléte esetén pedagógus szakvizsgát az intézmény az alábbi tanulmányok 

esetében támogatja. 
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Nevelési év 

Tanulmányok kezdete 

Szakvizsga megnevezése 

 

2013/2014  

2014/2015  

2015/2016 Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

2016/2017  

2017/2018 Fejlesztő pedagógusi szakvizsga 

 

Finanszírozás: 

 

 Előnyt élveznek azok a szakvizsgák, amelyek pedagógiai programunk megvalósítását 

segítik elő.  

 A pedagógus továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítés-

mentes. 

 A pedagógus továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, 

a fenntartó. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.  

    

 Helyettesítés: 

 

 Elsődleges cél:  

 A rendelkezésre álló kínálatból olyan felkészülési lehetőség kiválasztása, amelyek 

nem tanítási időben történnek.  

Amennyiben ez nem lehetséges:  

 a munkarend átszervezésével, valamint a törvény által biztosított heti 4 óra 

helyettesítési időkeret terhére kérhető a pedagógustól. 

 

 

2.  Továbbképzésre való alprogram: 

 

A továbbképzés legalább 120 órai foglalkozáson való részvétellel, és az előírt tanulmányi 

követelmények teljesítésével valósul meg. 

Nevelőtestületünk határozata értelmében olyan továbbképzéseket részesítünk előnybe, 

melyeken szervesen illeszkednek óvodai nevelőmunkánkhoz.  Ezen továbbképzések 

költségeit a hatályos törvényi előírások és az intézmény anyagi lehetőségeinek 

figyelembevételével támogathatja. 

Javasolt témák a továbbképzésekre: 

 Mentálhigiénés képzések az óvodapedagógusok részére. 

 Pedagógiai Program fő irányelveinek megvalósítása érdekében még magasabb 

szintű vizsgázott kollegák támogatása. 

 A különleges gondozást igénylő gyermekek elfogadása fejlesztése, szakmai 

hozzáértés tudatossá tétele. 

 Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos továbbképzési lehetőségek 

kihasználása.  

 Az óvodai munka szakmai ellenőrzésével kapcsolatos továbbképzések 

figyelemmel kísérése. 

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 55. életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a 

továbbképzésben. 
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A hétévenkénti továbbképzés az alábbi pontokban felsorolt módon teljesíthető: 

 Hétévenkénti továbbképzés-egy vagy több továbbképzés keretében- legalább 120 

órás foglalkozáson való részvétellel. 

 

A továbbképzés szakaszai: 

 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 hétéves kötelezettség időtartama a pedagógus diplomájának megszervezését 

követő 7. év szeptember 01.-én kezdődik és addig tart, amelyben az 55. életévét 

betölti. 

 

Helyettesítés: 

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

beosztásnál a helyettesítés általános szempontjait vesszük figyelembe. 

 

3. Finanszírozási alprogram: 

 

- A szakvizsgát elvégzőket a mindenkori jogszabálynak megfelelően, költségvetésünkbe 

beütemezve az esetleges fenntartói támogatással segítve ösztönözzük a szakirányú 

képesítés megszerzését. A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő 

felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt. 

-  A hétéves továbbképzést már teljesítők folyamatos újbóli besorolása a továbbképzési 

terv szerint történik. 

- Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai 

végzettséggel és szakképzetséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, 

amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben 

megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez. Alkalmazni kell 

akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt. 

-  A 277/1997.(XII.22.) Korm.rend.16.§ (2) bek. a következő rendelkezést írja elő:       

    A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárulhat a központi 

költségvetés, a fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a 

résztvevő viseli. 

 

 

4. Helyettesítési alprogram 

 

A képzésen résztvevő kolléga helyettesítését a váltótársával próbáljuk megoldani, 

hogy a csoportba járó gyermekek érzelmi kötődése ne csorbuljon. 

Felhasználjuk a pedagógusok kötelező óraszámának 4 órával történő kiegészítését, 

amely heti 4 óra feladattal terhelt, tehát a pedagógus helyettesítésére is felhasználhatja 

az idejét. 

 

  A beiskolázási tervet egy 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, valamint a fenntartóval elfogadtatni. Figyelembe kell 

venni a szakmai munkaközösségek véleményét is.  

 

         A beiskolázási tervben, előnyben kell részesíteni azt: 
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a, akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra 

b,akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendeli, 

c,aki s szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és 

d, akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szüksége 

      e,figyelembe kell venni annál a pedagógusnál aki: 

 írásban kéri felvételét a továbbképzési rendbe 

 aki megfelel a továbbképzési felvétel, részvételi követelményeknek 

-        az óvodavezetője köteles írásban értesíteni a jelentkezőt, hogy elfogadta, vagy   

       elutasította a kérését.. 

-       a továbbképzési kötelezettségnek megfelelően a nyilvántartást a törvény szerint 

            kell mindig rögzíteni, megfelelő dokumentációkat és bizonylatokat nyilvántartásba  

            venni. 

 

 

 

 

 

 

 

Kétpó, 2014. 09. 01.                                       …………………………………………… 

                                                                                  Boldogné Tóth Magdolna 

       intézményvezető 
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Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos  

Óvoda 2014. márciusi óvodapedagógus állományú dolgozóinak 

kimutatása 

 
 

s.sz. Pedagógus neve Első 

végzettsége 

Megjegyzés 

- aktuális időtartamok 

1. Boldogné Tóth Magdolna 1994.06.16. Mentesség: 1994.09.01.-2001.08.31. 

I. ciklus: 2001.09.01. - 2008.08.31. 

Mentesség: 2007.09.01.-2014.08.31. 

II. ciklus: 2014.09.01 – 2021.08.31. 
2. Pirók Orsolya 2005.06.15. Mentesség: 2005.09.01. – 2012.08.31. 

I. ciklus: 2012.09.01. – 2019.08.31. 

II. ciklus: 2019.09.01. – 2026.08.31. 

3. Vígh Mónika Eszter 2008.06.12. Mentesség: 2008.09.01. - 2015.08.31. 

I. ciklus: 2015.09.01. – 2022.08.31. 

II. ciklus: 2022.09.01. - 2029.08.31. 

 

              

 

 2013-2018 

5 éves továbbképzési terv 

 
 Név 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. Boldogné Tóth 

Magdolna 
X 30  15  

2. Pirók Orsolya      
3. Vígh Mónika Eszter 

2015.06.30. 

munkaviszonya megszűnt 

X X    

 

Jel magyarázat: Kötelező továbbképzési időszak :  

                          Nem kötelező a továbbképzés:  

                          Mentesül a továbbképzés alól : x 

     Fizetés nélküli szabadság: 
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PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS INTÉZMÉNYI NYILVÁNTARTÁSA 

Alkalmazott neve Felsőoktatási 

intézményben szerzett 

oklevél 

Pedagógus szakvizsga vagy 

azzal egyenértékű oklevél, 

tudományos fokozat 

megszerzése 

Továbbképzési ciklusok 

1. ciklus 

T
el

je
sí

tv
e 

2. ciklus 

 

 

 

 T
el

je
sí

tv
e 

3. ciklus 

T
el

je
sí

tv
e 

száma kelte száma kelte 

Boldogné Tóth 

Magdolna 
7607/1994. 1994.06.16. 

1014/2007. 2007.06.18. 2001.09.01. –  

2008.08.31. 

2007.09.01.- 

2014.08.31. 

X 

 

 

M 

2014.09.01.- 

2021.08.31. 

 2021.09.01.- 

2028.08.31. 
M 

Pirók Orsolya 
11199/2005. 2005.06.24.   

2012.09.01. –  

2019.08.31. 

 2019.09.01. - 

2026.08.31. 

   2026.09.01.- 

2033.08.31. 
 

Vígh Mónika 

Eszter 
11917/2008. 2008.06.20.   

2015.09.01. –  

2022.08.31. 

 2022.09.01. –  

2029.08.31. 

   

M: Mentes a továbbképzés alól  

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos  Óvoda    5411 Kétpó, Ond Vezér út 26. 

 

Intézményi nyilvántartás  Továbbképzési terv 2008-tól - 2018-ig 

 
S.sz Név II. Továbbképzési program 2008.09.01. – 2013.08.31. III. Továbbképzési program 2013.09.01. – 2018.08.31. 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. Boldogné Tóth 

Magdolna 
M M M M M M 30 óra 

(2015.08.11.-

2015.06.30.) 

 15 óra 

(2016.09.28.) 

 

2. Pirók Orsolya 

(munkaviszony

a 2006.01.01-

től indult) 

M M M M GYED GYED GYED    

 

3. Vígh Mónika 

Eszter 

(munkaviszony

a 2013.09.02-

én indult) 

X X X X X M M X X X 
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ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

5411 Kétpó, Ond vezér út 26. 

Tel: 06-56-333-126 
E-mail:amkketpo@gmail.com 

OM: 035939 

 

Záró rendelkezések 
 

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. 

 

Záradék 

 
 

 

2014. 08. 28.                          ------------------------------------------------------------ 

                                                     Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató      

                                                              

 

Nevelőtestület jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amkketpo@gmail.com
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1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 
 

A pedagógus szakvizsgát az intézmény az alábbi esetekben támogatja. 

(meg kell határozni, hogy melyek azok a jogszabály által szakvizsgának minősített szakirányú 

továbbképzések, amelyeket az intézmény támogatni szándékozik a következő 5 évben. 

(Fontos, hogy a tervezés a pedagógiai programban foglaltakkal koherens legyen). 

 

Sorszám Nevelési év 
(tanulmányok kezdete) 

Szakvizsga megnevezése 

 
1. 
2. 
3. 

2013/2014.  

 
1. 
2. 
3. 

2014/2015. 
 
 
 

Fejlesztő pedagógus 

 
1. 
2. 
3. 

2015/2016. 
 
 
 

 

 
1. 
2. 
3. 

2016/2017. 
 
 
 

 

 
1. 
2. 
3. 

2017/2018.  

 

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 
 

2013/2014. nevelési év 

Továbbképzés tartama Továbbképzés megnevezése Fő 

120 óra   

90 óra   

60 óra   

40 óra   

30 óra   

 

 

2014/2015. nevelési év 

Továbbképzés tartama Továbbképzés megnevezése 
(* szakmai megújító képzésként elfogadható) 

Fő 

120 óra   

90 óra   

60 óra   

40 óra   

30 óra Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a 

tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez 

kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására. 

1  
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2015/2016. nevelési év 

Továbbképzés tartama Továbbképzés megnevezés 
(* szakmai megújító képzésként elfogadható) 

Fő 

120 óra   

90 óra   

60 óra   

40 óra   

30 óra   

 

 

2016/2017. nevelési év 

Továbbképzés tartama Továbbképzés megnevezése 
(* szakmai megújító képzésként elfogadható) 

Fő 

120 óra   

90 óra   

60 óra   

40 óra   

30 óra   

15 óra Az alapkészségek fejlesztésének támogatása a DIFER 
programcsomag használatával 

1  

 

2017/2018. nevelési év 

Továbbképzés tartama Továbbképzés megnevezése 
(* szakmai megújító képzésként elfogadható) 

Fő 

120 óra   

90 óra   

60 óra   

40 óra   

30 óra   

 

 

(* szakmai megújító képzésként elfogadható): 

Szakmai megújító képzésnek minősülnek - a nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési 

Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés, és az információ-technológiai 

eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében, az informatikai írástudást szolgáló 

Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat 

megszerzése kivételével - a kormányrendelet 5. §-ának (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) 

pontjában felsoroltak. 

 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 

kormányrendelet 4. § (3) bekezdésben meghatározottak megvalósítását.  

A pedagógus teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon kívül 

más továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek.) 
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3. Beiskolázási terv 
 

A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni:   

 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik. 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

A hétévenkénti továbbképzéshez készített beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni 

c) a 2013. szeptember első munkanapján kezdődő harmadik továbbképzési időszakban azokat, akik 

2013-ban, 

d) a 2018. szeptember első munkanapján kezdődő negyedik továbbképzési időszakban azokat, akik 

2018-ban NEM 

töltik be a ötvenötödik életévüket. 

A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak,  

 akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés 

teljesítéséhez. 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 
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Beiskolázási terv a ………./……….  nevelési évre 

 

S
o
rs

zá
m

 

A 

továbbképzésben 

részt vevő neve 

A 

továbbképzésben 

részt vevő 

munkaköre 

Pedagógus-továbbképzés 

megnevezése 

A 

továbbképzés 

akkreditációs 

száma 

A továbbképzés ideje 

 

 

Távollét ideje 

 

Helyettesítés 

szükségessége 

 

Kezdete Várható 

befejezése 

 

igen/nem 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

      

 

   

    

 

     

    

 

     

    

 

     

 

 

Dátum ………………………………………. 

 

Ph. 

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

                                                                                                                            intézményvezető 
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Finanszírozási terv a ………/……….. nevelési év beiskolázási tervéhez 

 

 

Forrás megnevezése 

 

Összeg 

(Ft) 

Pályázati 

 

Hazai 

 

 

Nemzetközi 

 

 

Fenntartói 

 

  

Intézményi 

 

  

Egyéb 

 

  

 

Forrás összesen: 

 

 

 

 

 

 

Dátum ………………………………………. 

 

Ph. 

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

                                                                                                                            intézményvezető 
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ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
5411 Kétpó, Ond vezér út 26. 

Tel: 06-56-333-126 

E-mail:amkketpo@gmail.com 

OM: 035939 
 

KÉRELEM 

Beiskolázási tervbe történő felvételre 

 

………………………………………  Tárgy: Felvételi kérelem a ……./…….. 

intézményvezető részére    nevelési év beiskolázási tervbe. 

       Iktatószám: …………………………….. 

Alulírott ………………………………………... munkaköre …………………………………. 

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

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII:22.) Korm. rendelet 6. §. (5) 

bekezdésére, kérem felvételemet a ………… / ……….. nevelési év beiskolázási tervébe. 

A továbbképzés adatai: 

- A továbbképzés megnevezése: ………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………... 

- Óraszáma, időtartama: …………. ………………………………………………........... 

- A továbbképzés helyszíne: …………………………………………………………….. 

- A továbbképzés ideje: ………………………………………………………………….. 

- Várható részvételi díja: ………………………………………………………………… 

- Egyéb költségek: ……………………………………………………………………….. 

- Igényel-e helyettesítést: ………………………………………………………………… 

- A továbbképzés ………………………………….. (oklevéllel, tanúsítvánnyal, igazolással) 

zárul. 

- Tanulmányi szerződés vállalása, amennyiben erre lehetőség van: igen/nem 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben kérelmemre felvételt nyerek a …………/…………..nevelési 

év beiskolázási tervébe és intézményi támogatásban részesülök, a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. §. (8) bekezdésében foglaltak szerinti visszafizetési 

kötelezettség terhel, a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén. 

 

 

Kétpó, ………………………. 

 

…………………………………… 

alkalmazott  

 

 

 

 

mailto:amkketpo@gmail.com


18 

 

 

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
5411 Kétpó, Ond vezér út 26. 

Tel: 06-56-333-126 

E-mail:amkketpo@gmail.com 

OM: 035939 

 

DÖNTÉS 

 

Beiskolázási tervbe történő felvételről 

 
 

 

………………………………………  Tárgy: Értesítés a ……./…….. nevelési év 

közalkalmazott részére     beiskolázási tervbe történő  

       felvételről 

       Iktatószám: …………………………….. 

 

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 felvételt nyert a Arany János Általános 

Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda …………./………… nevelési év beiskolázási tervébe. 

 

A továbbképzés költségeiből az intézmény  a költségek …..%-át vállalja át az alábbiak szerint:  

 

Költség megnevezése 
Munkáltató által 

vállalt rész (%) 

Munkáltató által 

vállalt rész (Ft) 

Munkavállaló által 

fizetett önrész (Ft) 

Részvételi díj    

Taneszköz    

Utazás    

Szállás    

Egyéb    

Összesen:   

 

Kétpó, ……………………………… 

 

PH. 

 

………………………………………. 

                                                        

 

                                         intézményvezető 

mailto:amkketpo@gmail.com
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ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
5411 Kétpó, Ond vezér út 26. 

Tel: 06-56-333-126 

E-mail:amkketpo@gmail.com 

OM: 035939 

 
 

DÖNTÉS 

 

Beiskolázási tervbe történő felvételi kérelem elutasításáról 
 

 

………………………………………  Tárgy: Értesítés a ……./…….. nevelési év 

közalkalmazott részére     beiskolázási tervbe történő  

       felvételi kérelem elutasításáról. 

       Iktatószám: …………………………….. 

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 ………./………. nevelési év Beiskolázási 

tervbe történő felvétel iránti kérelmét   

elutasítom. 

 

Indokolás 

 

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

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

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

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

………………………………………………………………… 

 

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. 

 

 

Kétpó,…………………………………… 

 

 

PH. 

 

                                                                                            …………………………………. 

                                                                                        intézményvezető 

 

 

 

 

mailto:amkketpo@gmail.com
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ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
5411 Kétpó, Ond vezér út 26. 

Tel: 06-56-333-126 

E-mail:amkketpo@gmail.com 

OM: 035939 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiskolázási terv 
 

2016.09.01. - 2017.08.31. 

 
 

 

 

 

Készült: 2016. Március 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amkketpo@gmail.com
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A beiskolázási tervkészítési kötelezettséget a 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet írja elő.  
 
A beiskolázási terv a továbbképzési program adott évi végrehajtására készült dokumentum. 

A terv a továbbképzési programban meghatározottakon alapszik. 

 

A beiskolázási terv nem tartalmazza azokat: 

- az alapvető fogalmakat, 

- tartalmi előírásokat, 

- 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. A szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv 

 

 
A beiskolázási terv időszakában szakvizsgás képzésre nem kerül sor. 

 

 

2. A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv 

 

 
A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv: 

 

- a továbbképzésre vonatkozó alprogram alapján, valamint 

-  a pedagógiai programmal összhangban került összeállításra. 

 

 Intézményünk törekszik arra, hogy munkavállalóink támogatott továbbképzéseken vegyenek részt. 

Olyan képzéseket részesítünk előnyben, melyek megyénkben szervezendők. 

 

Tekintettel az óvodapedagógusok jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségeire,  

a  2016/2017 nevelési évben Boldogné Tóth Magdolna 15 órás akkreditált továbbképzésen vett részt 

saját forrásból. „Alapkészségek fejlődésének támogatása a DIFER programcsomag használatával.” 

 

A jogszabályi változások megkövetelik intézményünk dolgozóitól, hogy állandóan figyelemmel 

kísérjék azokat a továbbképzéseket, melyek a pedagógiai program megvalósítása érdekében 

magasabb színvonalú tevékenységekhez szükséges készségek elsajátítását célozzák. E 

továbbképzéseken való részvételt minden esetben támogatjuk. 
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3. Finanszírozásra vonatkozó terv 

 
A finanszírozás a továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv adatai és a továbbképzési program 

finanszírozási alprogramja alapján, valamint a pedagógiai programmal összhangban valósul meg.  

 

4. A helyettesítésre vonatkozó terv 

 
A helyettesítésre vonatkozó terv a továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv, a továbbképzési 

program helyettesítési alprogramja, valamint a pedagógiai programmal összhangban kerül 

megvalósításra. 

A helyettesítés, feladat megosztás miatt azon képzések támogatására kerül sor, melyek 30 órás 

akkreditált képzések. A munkavállalók helyettesítését belső helyettesítéssel oldjuk meg, mely 

többletköltséget nem jelent. 

 

 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezés 

 

 
A beiskolázási tervet az óvoda nevelőtestülete a…………………... sz. határozatával elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

Kétpó, 2016. március 11.                                Boldogné Tóth Magdolna 

                                                                                                    intézményvezető 

 


