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                                                                                    ikt:8/2015
Tárgy: 2015/2016 nevelési év. Továbbképzési engedély.

Továbbképzési Program, Beiskolázási Terv elfogadása 2015.- 2020 év időszakra.

Tisztelt Kondor Géza Polgármester Úr, Társulási Tanács elnöke részére!

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulási Tanács!

277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  (1)1 A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC.  törvény (a  továbbiakban:  Nkt.)  62.  §  (2)  bekezdésében  szabályozott  továbbképzés  (a
továbbiakban: továbbképzés) megtervezésére, megszervezésére.

(2)2 A nevelési-oktatási  intézmény  vezetője  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  feladatok
végrehajtására,  a  pedagógiai  program  figyelembevételével  középtávú,  öt  évre  szóló  (a
továbbiakban:  továbbképzési  időszak)  továbbképzési  programot  készít.  A továbbképzési
programot  a  nevelőtestület  véleményének  kikérését  követően  a  fenntartó  fogadja  el.  A
továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik,
és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a
továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési
program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda vezetője kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, 
hogy az Intézmény továbbképzési programját, valamint a 2015/2016. nevelési évben 2 fő 
részére továbbképzésen való részvételt engedélyezni szíveskedjen, 

A Pedagógiai Program figyelembe vételével 2015/ 2016. nevelési évben előtérbe helyezzük a 
következő témájú továbbképzéseket.

– Környezeti nevelés
– Mozgás- Testnevelés
– Gyermek és Ifjúság védelemmel kapcsolatos továbbképzésen veszünk részt.

Révfülöp, 2015. január.26.                                     Tisztelettel: Vókóné Bognár Ibolya
                                                                                                          óvodavezető

mailto:ovoda@revfulop.hu
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR#lbj2param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR#lbj1param
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Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda
Öt évre szóló Beiskolázási terve. 2015. szeptember – 2020. augusztus 31.

Beiskolázási terv a pedagógus(továbbképzésről, a pedagógus(szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. 
rendelet módosítása során bővültek a hétévenkénti továbbképzés teljesítésének lehetséges formái. 
Ide tartozik pl. a harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való 
részvétel,vagy az önképzés és a "tapasztalatcsere". 
A módosítás egyik fontos eleme a szakmai megújító képzés szabályozása és ehhez kapcsolódóan a 
juttatások feltételhez kötése.
Ha a pedagógus a nevelő(oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal a végzettséggel és 
szakképzettséggel látja el, a kormányrendelet szerinti juttatásokra akkor tarthat
igényt, ha szakmai megújító képzésben vesz részt. Ugyanez a feltétel vonatkozik arra az esetre is, 
ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt, valamint ezt a szabályt 
kell alkalmazni akkor is, ha a munkáltató – a pedagógus teljesítményérték  alapján – szükségesnek 
tartja a pedagógus szakmai megújító képzésben való részvételét. A köznevelési intézmény 
vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a vezetői ismeretek 
megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához.[L.: Korm. rendelet 3. § (3(4) bekezdés.] 
Azt, hogy mely továbbképzések minősülnek a jogszabály erejénél fogva szakmai 
továbbképzésnek, illetve, hogy melyek azok, amelyek szakmai továbbképzések 
lehetnek, továbbá ezeken kívül mit fogadhat még el a munkáltató, a Korm. rendelet 5. §(ának (2) 
bekezdése állapítja meg. 

Az engedélyezett pedagógus létszám: 4 fő 
Intézményünk Középtávú Továbbképzési Programja, mely 2015. szeptember. 01 től, 
2020. augusztus. 31.ig szabályoz. 
A hétévenkénti továbbképzésben azok a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
vesznek részt, akik e rendelet hatályba lépése előtt legalább hét éve megszerezték a 
pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget. 



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda nevelői értekezletén.

Helye:,Révfülöp Óvoda köz.20.
Ideje: 2015. január.26. . 1645

Jelen vannak: Vókóné Bognár Ibolya..óvoda vezető
 Révfülöp : óvoda óvodapedagógusai
/ a mellékelt jelenléti ív alapján …4… fő/

Jegyzőkönyvvezető: …Kovács Kálmánné

Vókóné Bognár Ibolya köszönti a jelenlévőket, ismerteti a napirendi pontot:

I. Az Óvoda:  5 éves továbbképzési tervének elfogadása

II. ……………………..Megkérem a jelenlévőket, hogy kézfeltartással szavazzatok a 
továbbképzési terv elfogadásáról.”

Nyílt szavazás: nevelőtestület –…4… fő

Igen : …4.. fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő

A Nevelőtestület a továbbképzési tervet egyhangúan elfogadta.

HATÁROZAT

1,Réfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete a 2015 szeptember 01- 

2020 augusztus 31-ig terjedő 5 éves továbbképzési tervét elfogadta.

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető megköszöni a részvételt, bezárja az értekezletet.

Révfülöp, 2015. január 26. jegyzőkönyvvezető



Jelenléti ív

Nevelői értekezlet,2015.01.26.
NÉV ALÁÍRÁS

1

2

3

4

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 öt  évben.  Fontos,
hogy a tervezés a pedagógiai programban foglaltakkal koherens legyen).
A sorszám súlyozást is jelent.

1 fő jelentkezhet szakvizsgára, mert a nevelőtestületből 2 fő már rendelkezik szakvizsgával, 1 fő 
pedig betölti ez évben az 55 évét, így neki nem kötelező részt venni továbbképzésen.

Sorszám Nevelési év
(tanulmányok

kezdete)

Szakvizsga megnevezése

1.
2015/2016.

1.
2016/2017.

1.
2017/2018.

1.
2018/2019.

1.
2019/2020.

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram

(* 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.)

3.  Beiskolázási terv
A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni:  

A beiskolázási terv készítésénél előnyben kell részesíteni azokat, 
-akiknek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra 
-akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételt a munkáltató rendelte el 
-aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik 
-akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges 

A kiemelt fejlesztési területek közül:   
Az egészséges életmódra nevelés 

Egyéni továbbképzéseknél
Intézményvezetői képzésen belül: 
-Új elvárások az intézményvezetőkkel szemben (1 fő) 
-Gyermekvédelmi feladatok az óvodában.
-Nevelési év indító konferencia.

Egyéni  képzések közül: 
– Környezet és Természetvédelem az óvodában.
– Néphagyomány, népszokások.
– Mozgás, testnevelés új módszerek az óvodában.
– Drámapedagógia, anyanyelvi nevelés.
– Gyermekvédelem az óvodában

Az évközben adódó lehetőségek közül választható továbbképzésekről az anyagi háttér  ismeretében 
az óvodavezető dönt.
A 30 és 60 órás továbbképzéseket helyezzük előtérbe.

                             2015/2016           2016/2017           2017/2018         2018/2019           2019/2020
vezető 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

óvónő 1 fő 1 fő

óvónő 1 fő

óvónő 1 fő 1 fő
Össz:                    2 fő                   2 fő                      1 fő                    2 fő                     2 fő

  



Beiskolázási terv a 2015/2016-os nevelési évre
S

or
sz

ám A
továbbképzésbe

n részt vevő
neve

A
továbbképzésbe

n részt vevő
munkaköre

Pedagógus-
továbbképzé

s
megnevezése

A
továbbképzé

s
akkreditáció

s száma

A továbbképzés
ideje

Távollét ideje
Hetente/havonta…….n

ap

Helyettesítés
szükségesség

e

Kezdet
e

Várható
befejezés

e

igen/nem

Dátum

Ph.
     ………………………………………………………
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                                                                                                                      intézményvezető

Finanszírozási terv a 20015/2016-os nevelési év beiskolázási tervéhez

Forrás megnevezése Összeg
(Ft)

Pályázati Hazai

Nemzetközi

Fenntartói

Intézményi

Egyéb

Forrás összesen:
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sz
ám A továbbképzésben

részt vevő neve
A továbbképzés költsége Kötelezettségek

(Ft)

Részvételi
díj

Taneszköz Utazás Szállás Helyettesí
-tés

Összesen Intézmény Közalkalmazott

% Ft % Ft

Összesen intézményi kötelezettség vállalás:

Dátum

Ph.
                                                                 ………………………………………………………
                 intézményvezető

9



4.  Kérelem a Beiskolázási tervbe történő felvételre

…………………………                                                              Érkeztetési szám:………   /2015.
intézményvezető részére                                                           Iktatószám:  ……………/2015.

…………………………..
munkáltató megnevezése
…………………….......
munkáltató címe

Tárgy: felvételi kérelem a ……../……..nevelési évi Beiskolázási tervbe

Tisztelt  Óvodavezető!

Alulírott   …………………………………………….  (alkalmazott  neve)
……………………………………………  (munkaköre),  hivatkozásul  a  pedagógus-
továbbképzésről,  a  pedagógus-szakvizsgáról,  valamint  a  továbbképzésben  részt  vevők
juttatásairól  és  kedvezményeiről  szóló  277/1997.  (XII.  22.)  Korm.  rendelet 6.  §-ának (5)
bekezdésére,

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

A továbbképzés adatai

A továbbképzés megnevezése
 indítási engedélyének száma:………………………………………….
 óraszáma és időtartama:……………………………………………….
 kezdete és vége:……………………………………………………….
 várható részvételi díja:…………………………………………………
 egyéb költségek:………………………………………………………
 igényel-e helyettesítést:……………………………………………….
 a továbbképzés………………………………………………….(oklevéllel, 

tanúsítvánnyal, igazolással) zárul

pl.: 
 tanulmányi szerződés vállalása, amennyiben erre lehetőség van (igen/nem)

……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
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A jelentkezés indokolása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(Kapcsolódása az intézményi Pedagógiai Program illetve az intézményi Minőségirányítási 
Program céljaihoz illetve feladataihoz. 
Személyes indokok.)

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.  §-ának (8)  bekezdésében foglaltak  szerinti  visszafizetési  kötelezettség
terhel a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.

Dátum,……………………………………………..

                                                                                            ………………………………….
                                                                                                        alkalmazott
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5.  Döntés a Beiskolázási tervbe történő felvételről

………………………………………………                                           Iktatószám:………….
munkáltató megnevezése

………………………………………………
munkáltató címe

…………………………………………………
közalkalmazott részére

Tárgy: értesítés a 2013/2014-es nevelési évi Beiskolázási tervbe történő felvételről
                                                                 

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
kérelme alapján 

felvételt nyert az ………………………………………………………….(intézmény
megnevezése) 2015/2016-os 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

Összesen

% Ft

Részvételi díj

Taneszköz

Utazás

Szállás

Egyéb

Összesen

Dátum,……………………………………………..

Ph.
                                                                                            ………………………………….
                                                                                                        intézményvezető
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6.  Döntés a Beiskolázási tervbe történő felvételi kérelem elutasításáról 

………………………………………………                                           Iktatószám:………….
munkáltató megnevezése

………………………………………………
munkáltató címe

…………………………………………………
közalkalmazott részére

Tárgy: értesítés a 2015/2016-os nevelési évi  Beiskolázási tervbe történő felvételi kérelem
elutasításáról

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
2015/2016-os 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.

Dátum,……………………………………………..

Ph.

                                                                                            ………………………………….
                                                                                                        intézményvezető
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7. A pedagógus-továbbképzés intézményi nyilvántartása

Alkalmazott neve* Felsőoktatási
intézményben

szerzett
oklevél/oklevelek

Pedagógus
szakvizsga vagy

azzal egyenértékű
oklevél,

tudományos
fokozat

megszerzése

Továbbképzési ciklus
**

száma kelte száma kelte 1.
201…-201..

2. 3. 4.

Teljesítés dátuma1

*-gal jelölt, amennyiben a pedagógus szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel
** -gal jelölt, amennyiben szakmai megújító képzésre kötelezett a közalkalmazott

1
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	Jelen vannak: Vókóné Bognár Ibolya..óvoda vezető
	HATÁROZAT


