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1. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA 

Készült: 

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

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban EMMI) 

 a 277/1997. (XII.22) Kormányrendelet a pedagógus – szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről (továbbiakban: Kr.) 

 

 

2. ÁLTALÁNOS ELVEK 

 

2.1. A pedagógus továbbképzés célja 

 

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére 

szolgál, amelyekre szükség van a nevelőmunka keretében a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás 

megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a mérési, értékelési 

feladatok, a köznevelési intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. (Kr. 4. § (1) 

 

2.2. A továbbképzési program célkitűzése 

 

A Továbbképzési Program (továbbiakban: program) célkitűzése az Nkt. 62.§ (2) bekezdésében 

szabályozott továbbképzés megtervezése, megszervezése, intézményi szintű középtávú ütemezése. 

 

2.3. A továbbképzési program időtartama 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a fentiekben meghatározott célkitűzés 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. Jelen továbbképzési program 2018. szeptember 01-től 2023. augusztus utolsó munkanapjáig tart. 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. 

(Kr. 1.§ (2) 

 

2.4. A pedagógus továbbképzési kötelezettségének keletkezése és teljesítése 

 

A Továbbképzési Program hatálya – az Nkt. 62.§ (2) bekezdésében szabályozott hétévenkénti 

továbbképzésre vonatkozólag –kiterjed az óvoda főállású pedagógus munkakörű dolgozóira a pedagógus 

– munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 7. év szeptember hónap első munkanapjától 

addig az évig, amelyben az 55. életévét betölti, augusztus hónaputolsó munkanapjáig. (Kr. 4. § (2) 

 

A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha nem tartozik az előzőekben szabályozottak alá, 

illetve ha már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit. (Kr. 4.§ (5 
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2.5. 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. A 

tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc. (Kr. 5.§ (1))  

 

A hétévenkénti továbbképzés – az előzőleg meghatározottakon kívül – teljesíthető bármelyik további 

szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó:  

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

 a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő, 

magasabb felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető további oklevél, 

 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 oklevél, tanítói szakképzettség megléte esetén további, a 

képzési és kimeneti követelmények szerinti műveltségi terület követelményeinek teljesítését 

igazoló oklevél megszerzésével. (Kr. 5.§ (2)) 

 

2.6. A pedagógus jogai, kötelezettségei 

 

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint 

továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti 

jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímen 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. Nkt. 

62. § (2) 

Írásban kérje felvételét az óvoda továbbképzési programjába, beiskolázási tervébe. 

 

3. A PROGRAM RÉSZEI 

3.1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

 

3.1.1. Törvényi szabályozás 

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 pedagóguspályára 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.(Kr. 10. § (1)) 

A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-

munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább 3 

év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal. (Kr. 13.§ (1)) 

Szakmai gyakorlatként bármilyen nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben tényleges 

munkavégzéssel eltöltött időt figyelembe kell venni. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a 

közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama. 

(Kr. 13.§ (3)) 
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3.1.2. Intézményi szabályozás 

 

A szakvizsgára történő felkészülésbe, - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el – az érdekelt 

jelentkezése és választása alapján lehet bekapcsolódni. (Kr. 3.§ (1)) A szakvizsgára vonatkozó alprogram 

elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt: 

 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik, 

 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. (Kr. 6.§ (3)) 

A felsorolás egyben sorrendiséget is jelent. Nem tagadható meg a jelentkezése annak, akinek két évnél 

kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. Az első továbbképzés az első 

minősítés előtt kötelező. (Nkt. 62.§ (2)) 

 

3.1.3. Szakvizsga megszervezésére vonatkozó finanszírozási alprogram 

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

 (Kr. 16.§ (1)) A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a 

fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli. (Kr. 16.§ (2)) 

A távollevő helyettesítéséhez szükséges költségek, a várható helyettesítendő órák száma, és aki fizetendő 

helyettesítési díj (közterhekkel együtt) – a mindenkori éves intézményi költségvetésben meghatározott 

finanszírozási lehetőség figyelembe vételével – az éves beiskolázási tervben kerül megtervezésre. Ha a 

pedagógus a beiskolázási tervben szereplő továbbképzésen vesz részt és a résztvevő helyettesítésére nincs 

szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez hozzá kell járulni, legalább a nevelési intézményben az 

adott évben helyettesítés céljából egy személyre átlagosan fordított összeggel, kivéve ha a pedagógus az 

állam köznevelési közfeladat-ellátáskeretében térítésmentesen vesz részt a továbbképzésben.  

(Kr. 17.§ (5)) Ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt 

továbbképzésen, az intézmény számára évenként meghatározott át – és továbbképzésre fordítható 

összegből a következő elv szerinti támogatással élünk. 

 A továbbképzésben résztvevő személy részvételi díjához és egyéb költsége (utazás, szállás, 

étkezés, könyv, stb.) támogatásához való intézményi hozzájárulás mértéke maximum 80%. 

 Ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, részvételi díj teljes 

összege finanszírozható. 

 A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj 80%-át, ha: 

o az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet- költségvetési támogatás 

o az ehhez szükséges fedezetet a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja, 

o a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják. (Kr. 17.§ (2) (3) (4)) 

 

3.1.4. Szakvizsgára történő felkészítésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogram 

 

A helyettesítés elvei: 

 elsősorban olyan képzések választása a kínálatból, amelyeket olyan időszakban tartanak, amikor 

az óvodában nem folyik nevelőmunka, 

 szempontként figyelembe venni a napi képzés időtartamát, melyen a részvétel szabadidő, illetve 

munkarend átrendezésének a terhére megoldható, 

 rendkívüli esetben a pedagógusok kötött munkaidejének neveléssel-oktatással le nem kötött 

részében elrendelhető eseti helyettesítéssel, 

 a képzésben résztvevő óvodapedagógus távollévése esetén mindenkor az Ő szakszerű 

helyettesítésének biztosítása 
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3.2. Továbbképzési alprogram 

 

3.2.1. Törvényi szabályozás 

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére 

szolgál, amelyekre szükség van a nevelőmunka keretében a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás 

megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a mérési értékelési 

feladatok, a köznevelési intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. (Kr. 4.§ (1)) 

 

3.2.2. Intézményi szabályozás 

A továbbképzésbe, - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az érdekelt jelentkezése és választása 

alapján lehet bekapcsolódni. (Kr. 3.§ (1)) 

 

A továbbképzésre vonatkozó alprogram elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt: 

 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

  

 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. (Kr. 6.§ (3)) 

A felsorolás egyben sorrendiséget is jelent. 

Nem tagadható meg a jelentkezése annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti 

továbbképzés teljesítéséhez. 

Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. (Nkt. 62.§ (2)) 

Továbbképzésre vonatkozó ötéves tervezett program: 

 

Nevelési Év Munkakör létszám Képzési terület Időkeret 

2018 /2019 óvodapedagógus    

2018 / 2019 óvodapedagógus    

 

2018 /2019 óvodapedagógus 1 Bölcsődei dajka 

képzés 

30 

2019 / 2020 óvodapedagógus 1 Népi játék 30 

2019 /2020 óvodapedagógus 1 Mozgás 60 

2020 / 2021 óvodapedagógus 

Kisgyermeknevelő 

1 

1 

Környezeti nevelés 30 vagy 60 

2021 / 2022 óvodapedagógus 

kisgyermeknevelő 

1 

1 

bölcsődei vezető 

képzés 

60  

2022 / 2023 óvodapedagógus 1   

 

3.2.3. Továbbképzésben való részvételre vonatkozó finanszírozási alprogram 

 

A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes. 

(Kr. 16.§ (1)) 

A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a fenntartó, a 

munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli. (Kr. 16.§ (2) 

 

A távollevő helyettesítéséhez szükséges költségek, a várható helyettesítendő órák száma és a kifizetendő 

helyettesítési díj (közterhekkel együtt) – a mindenkori éves intézményi költségvetésben meghatározott 

finanszírozási lehetőség figyelembe vételével – az éves beiskolázási tervben kerül megtervezésre. 
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Ha a pedagógus a beiskolázási tervben szereplő továbbképzésen vesz részt és a résztvevő helyettesítésére 

nincs szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez hozzá kell járulni, legalább a nevelési 

intézményben az adott évben helyettesítés céljából egy személyre átlagosan fordított összeggel, kivéve, 

ha a pedagógus az állam köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentesen vesz részt a 

továbbképzésben. (Kr. 17.§ (5)) 

Ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a továbbképzésen, az 

intézmény számára évenként meghatározott át – és továbbképzésre fordítható összegből a következő elv 

szerinti támogatással élünk. 

  A továbbképzésben résztvevő személy részvételi díjához és egyéb költsége (utazás, szállás, 

étkezés, könyv, stb.) támogatásához való intézményi hozzájárulás mértéke maximum 80%. 

 Ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a részvételi díj teljes 

összege finanszírozható. 

 A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj 80%-át, ha: 

 az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet- költségvetési támogatás nélkül biztosítani tudja, 

 az ehhez szükséges fedezetet a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja, 

 a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják. (Kr. 17.§ (2) (3) (4)) 

 

3.2.4. Továbbképzésben résztvevők helyettesítésére vonatkozó alprogram 

A helyettesítés elvei: 

 elsősorban olyan képzések választása a kínálatból, amelyeket olyan időszakban tartanak amikor az 

óvodában nem folyik nevelőmunka, szempontként figyelembe venni a napi képzés időtartamát, 

melyen a részvétel szabadidő, illetve munkarend átrendezésének a terhére megoldható, 

 rendkívüli esetben a pedagógusok kötött munkaidejének neveléssel-oktatással le nem kötött 

részében elrendelhető eseti helyettesítéssel, 

 a képzésben résztvevő óvodapedagógus távollévése esetén mindenkor az Ő szakszerű 

helyettesítésének biztosítása. 

 

1. AZ INTÉZMÉNY NYILVÁNTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja: 

  a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben szerzett 

okleveleket,  

 azokat, akiknek a pedagógus-szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel, 

  azokat, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartoznak, 

 a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, tudományos fokozat megszerzését, 

 a továbbképzésben való részvétel és a továbbképzés teljesítését. 

 

BEISKOLÁZÁSI TERV 

 

Az intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési évre szóló beiskolázási 

tervet készít. A beiskolázási tervet – a továbbképzési időszakban – minden év március 15-éig kell egy 

nevelési évre elkészíteni. A beiskolázási tervet a szakmai munkaközösség közreműködésével dolgozza ki, 

és fogadtatja el a nevelőtestülettel. 

A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte felvételét, és 

megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. 
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A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll 

rendelkezésére a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. 

 

Az intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való kihagyásról írásban 

értesíti az érintettet. (Kr. 6.§ (5) (6)) 

A továbbképzésbe, - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az érdekelt jelentkezése és választása 

alapján lehet bekapcsolódni. (Kr. 3.§ (1)) 

A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt: 

  akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik, 

 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. (Kr. 6.§ (3)) 

A felsorolás egyben sorrendiséget is jelent. 

Nem tagadható meg a jelentkezése annak, akinek két évnél kevesebb idő áll jelentkezésére a hétévenkénti 

továbbképzés teljesítéséhez. 

Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. (Nkt. 62.§ (2)) 

A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akinek a részvételét betervezték, a 

továbbképzés megjelölését, annak a várható kezdő és befejező időpontját, a várható távollét idejét, a 

helyettesítés rendjét. 

A szakvizsgára történő beiskolázási terv a fentieken kívül tartalmazza a pedagógus lakcímét, az 

alapképzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, szakmai gyakorlatának idejét és helyét. (Kr. 6.§ 

(2), 14. § (2)) 

Az előzőekben meghatározott eljárási rend mellőzésével közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, 

aki nem tart igényt az ehhez fűződő munkáltatói kedvezményekre. (Kr. 6.§ (9)) 
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Záradék: 

 

 
 

A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja 

el. 

 Hatályos 2018. szeptember 01-től  

A továbbképzési program érvényes visszavonásig módosításig. 

A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartó egyeztetésével évente egy alkalommal kerül 

sor. 

 

Módosítására a nevelőtestület véleményének kikérésével a fenntartó elfogadásával kerül sor. 

 

 

Sióagárd, 2020. március 12. 

 

 

      Ph. 

   

         Horváth Andrea  

         Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

 

1. Beiskolázási terv 

2. Finanszírozási terv 

3. Kérelem Beiskolázási tervbe történő felvételre  

4. Döntés Beiskolázási tervbe történő felvételről  

5. Döntés Beiskolázási tervbe történő felvételi kérelem elutasításáról
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Beiskolázási terv a 2017./ 2018. 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 

1. Siklósiné  

Heim Karolina 

 

Óvodapedagógus Család- 

pedagógia 

POK EFOP 

3.1.1.  2015-

00001 

2018. 

02.15 

2018. 

02. 23. 

3 nap igen 

2. Bézsenyi Dóra 

Mónika 

Óvodapedagógus Egészséges 

életmódra nevelés 

POK EFOP 

3.1.1.  2015-

00001  

2018. 03. 

27 

2018.  

03. 29. 

3 nap igen 

3. Horváth Andrea 

 

Óvodapedagógus Az egyéni 

bánásmód és a 

hátránycsökkentés 

speciális 

módszertana  

POK EFOP 

3.1.1.  2015-

00001 

2018. 03. 

21 

2018. 03. 

23. 

3 nap igen 

4.      

 

   

    

 

     

 

 

Dátum: Sióagárd, 2018-03-12 

 

Ph. 

                    Horváth Andrea 

                                                                                                                            Intézményvezető 
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Beiskolázási terv a 2018./ 2019. 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 

1. Bézsenyi Dóra 

Mónika 

 

Óvodapedagógus Gyermekjóga 

oktató képzés 

akkreditációs 

képzés 

2018. 

07.02. 

2018. 07.09. 7 nap nem 

  

 

       

  

 

       

      

 

   

    

 

     

    

 

     

    

 

     

 

 

Dátum: 2018. márc 15. 

 

Ph. 

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

 

                                                                                                                            Intézményvezető 
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Beiskolázási terv a 2019/ 2020 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 

1. Kálmán Eszter 

 

Óvodapedagógus Közoktatásvezetői 

szakvizsga 

szakvizsga 

120 

2019.szeptember 2021.július 10 nap igen 

2.  Horváth Andrea 

 

Óvodapedagógus Szaktanácsadói 

képzés  

60 óra 2019. október 4. 2019. 

október 26. 

2 igen 

  

 

       

      

 

   

    

 

     

    

 

     

    

 

     

 

 

Dátum: 2019. március 15. 

 

Ph. 

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

                                                                                                                            Intézményvezető 
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Beiskolázási terv a 2020./ 2021 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 

1.  

Kálmán Eszter 

Óvodapedagógus szakvizsga szakvizsga szeptember június 10 nap igen 

2.  

Schweitzer Dorina 

Óvodapedagógus állat-aszisztált 

terápiás 

tanfolyam 

575-36/2017 április május 0 nem 

3. Szegletesné Kiss 

Andrea  

 

bölcsődei dajka OKJ tanfolya  mikor 

meghirdetésre 

kerül 

2020. 

március 

8 nap igen 

4. Katus Zsófia Anna bölcsődei dajka OKJ tanfolyam  mikor 

meghirdetésre 

kerül 

2020. 

szeptember 

8 nap igen 

    

 

     

    

 

     

 

 

Dátum: 2020. 03. 12. 

 

Ph. 

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

                                                                                                                            Intézményvezető 
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Beiskolázási terv a  2021/ 2022. 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 



Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 

7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 57/a. 
+36 74  437-079  

sioovi@freemail.hu  
OM: 203239 
 

 

Beiskolázási terv a 2022./ 2023.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 



Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 

7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 57/a. 
+36 74  437-079  

sioovi@freemail.hu  
OM: 203239 
 

 

 

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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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. 

 

 

Sióagárd, ………………………. 

 

…………………………………… 

                  alkalmazott  
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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 …………./………… 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:   

 

 

 

Sióagárd, ……………………………… 

 

PH. 

 

………………………………………. 

                                                                     intézményvezető 
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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. 

 

 

Sióagárd,…………………………………… 

 

 

PH. 

 

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

                                    Intézményvezető 
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A hétévenkénti továbbképzési ciklus nyilvántartása 

 

 

Bézsenyi Dóra Mónika 1963. 08. 21. 

Diploma megszerzése: 1985. 06. 12. 

1. 1. továbbképzési ciklus  
1998. 09. 01. –  

2005. 08. 31. 

 

 

 

 

 

 

2002. 04. 30. 30 Óvodás gyermek tevékenységei 

2003. 05. 20. 60 Számítógép alapfokú ismeretei 

2004. 11. 20. 30 Sajátos nevelési igényű gyermekek Ayres 

terápiája 

2. továbbképzési ciklus 
2005. 09. 01.- 

2012. 08. 31. 

 

 

2007. 01. 13. 60 Családi napközi vezető 

2007. 10. 15.  120 ECDL 

3. továbbképzési ciklus 
2012. 09. 01. – 

2019. 08. 31. 

 

 

2013. 10. 09. 30 SNI gyermek az óvodában 

2015. 11. 28. 60 Reflektív Óvodapedagógus mentor- Felkészülés a 

reflektív óvodapedagógus szerepre 

2018. 03. 29. 30 Egészséges életmódra nevelés hátrányos helyzetű 

gyermeket nevelő óvodákban és a pedagógiai 

programba 

4. továbbképzési ciklus 

2018-08-31. 

mentesség 

2018.07. 8. 100 Gyermekjóga oktatói 

 

Horváth Andrea 1969. 07. 31. 

Diploma megszerzése: 1996. 06. 15.  

1. továbbképzési ciklus 

2003. 09. 01. – 

2010. 08. 31. 

2007. 06. 07. szakvizsga Mentesség 2014. 08. 31.-ig 

2. továbbképzési ciklus 

2014. 09. 01.- 

2021. 08. 31. 

2013. 10. 09. 30 SNI gyermekek az óvodában 

2015. 11. 28. 60 Reflektív Óvodapedagógus mentor- Felkészülés a 

reflektív óvodapedagógus szerepre 

2016. 10. 01. 30 Így tedd rá! - Népi játék, néptánc módszertan az 

óvodában 
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2017. 12. 09. 120 

Szakvizsga 

 

Mentesség 2024. 08. 31. 

 2019.10. 04- 

10. 26. 

60  Oktatási Hivatal Szaktanácsadók felkészítése a 

szaktanácsadói támogató szolgáltatásra  

 

Lechner Péterné 1964. 02. 27. 

Diploma megszerzése: 1987. 06. 19. 

1. továbbképzési ciklus  
1998. 09. 01. –  

2005. 08. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

2001. 01. 24. 30 Beszédfejlesztés és logopédiai ismeretek  

alkalmazása az óvodában 

 

2000. 05. 11. 30 Fejlesztő pedagógiai az óvodában 

2003. 02. 21. 30 Számítógép és internet alapismeretek 

2004. 02. 13. 30 Szövegszerkesztés táblázatkezelés 

2. továbbképzési ciklus 2007. 12. 10. 60 Konfliktuskezelési tréning 

3. továbbképzési ciklus 

2012. 09. 01. –  

2019. 08. 31. 

 

2018. augusztustól 

tartósan táppénzen van  

2013. 12. 09. 30 SNI gyermek az óvodában 

2017. 06. 01. 30  

DIFER használata és erre alapozott fejlesztés 

 

 

 

Kálmán Eszter: 1978. 05. 04. 

Diploma megszerzése: 2017. 09. 29. 

Mentesség: 2024. augusztus 31-ig 

 

 

Siklósiné Heim Karolina 1983. 05. 16. 

Diploma megszerzése: 2007. 06. 30. mentesség: 2014. 08. 31. 

1. továbbképzési ciklus:  

2014. 09. 01. – 

2021. 08. 31. 

 

2016. 10. 01. 

 

 

 

30 

 

 

"Így tedd rá! " Népi játék, néptánc módszertan az 

óvodában és az ált. iskolában. 

 2018. 02. 23. 30  

Családpedagógiai 6 év alatti gyermekekkel 

foglalkozó szakembereknek 

 



Sióagárdi Kisfecskék Óvoda 

7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 57/a. 
+36 74  437-079  

sioovi@freemail.hu  
OM: 203239 

 

 

 

       Tárgy: Továbbképzési program véleményezéséről 

  

 

 

 

Határozat 

 

 

 

 

   A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda nevelőtestülete 2018-03-12 tartott nevelőtestületi értekezletén, 

meghallgatták és véleményezték az öt évre szóló továbbképzési programot. 

Egyhangúan elfogadják az ötéves továbbképzési programban rögzített szabályokat. 

 

 

 

 

Jelenléti ív 

 

 

 

Bézsenyi Dóra Mónika …………………………………………………………………….. 

 

 

Horváth Andrea…………………………………………………………………………………… 

 

 

Kálmán Eszter…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Siklósiné Heim Karolina………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Sióagárd, 2018-03-12 

 

 

 

 

 

 

     Ph.      Horváth Andrea 

          Intézményvezető 

 


