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Tisztelt Bizottság!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3. pontja
alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörében jóváhagyja a feladatkörét érintő
önkormányzati költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatát, amennyiben
jogszabály szerint jogosult annak jóváhagyására, illetve jóváhagyja az önkormányzati
költségvetési szervek fenntartói jóváhagyást igénylő szakmai és munkajogi
dokumentumait, ellenőrzi azok végrehajtását.
A
pedagógus-továbbképzésről,
a
pedagógus-szakvizsgáról,
valamint
a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) Korm. rendelet szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetője a pedagógiai
program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló 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 program felülvizsgálatára a fenntartóval
egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor. A továbbképzési program
végrehajtására nevelési évenként beiskolázási terv készül.
A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei:
a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram,
b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram,
c) a finanszírozási alprogram,
d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram.
A Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetője az intézmény új továbbképzési programját
elkészítette, és azt a tagintézmények nevelőtestületei is elfogadták.
Kérem, hogy a Bizottság fogadja el az intézmény öt évre szóló új továbbképzési
programját.
Határozati javaslat
a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár új továbbképzési programjának
jóváhagyásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében
eljárva a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár 2023. augusztus 31-ig szóló
továbbképzési programját jóváhagyja.
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