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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a pedagógustovábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet (a továbbiakban:
Rendelet) alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok továbbképzési rendjének
szakszerű és hatékony megtervezésének és megszervezésének biztosítására a Dombóvári
Szivárvány Óvoda az alábbi továbbképzési programot adja ki.
Jelen továbbképzési program időtartama: 2018. szeptember 01. – 2023. augusztus 31.

1. Jogszabályi háttér
 A módosított 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről
 20/2012.
(VIII.
31.)
EMMI
rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról
 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 az intézmény pedagógiai programja

2. Általános rendelkezések
Jelen szabályzat és a mellékletét képező nyomtatványok betartása kötelező érvényű az
intézmény valamennyi vezetőjére és közalkalmazottjára.
A szabályzat időbeli hatálya kiterjed:
 a továbbképzési program az intézményvezető jóváhagyásával, a kihirdetés napján lép
hatályba.
 jelen szabályzat 2018. szeptember 01. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő
időtartamra szól.
A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
 az óvodapedagógusokra,
 a nevelőmunkát segítőkre,
 az intézményvezetőre, a vezetés tagjaira,

3. A továbbképzési program elvei és szabályai
A 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, az intézmény tevékenységének
megszervezéséhez, ellátásához, a vezetési feladatok elvégzéséhez

A továbbképzés teljesítése
Ha a pedagógus a nevelő-oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai
végzettséggel és szakképzettséggel látja el, vagy ha a szakmai megújító képzésben való
részvétele óta legalább tíz év eltelt, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely
hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett
ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez.
Az intézményvezetőnek olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a vezetői
ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához.
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A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha már teljesítette a hétévenkénti
továbbképzés követelményeit, vagy az ötvenötödik életévét betölti.
A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz
tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével
valósul meg.

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 továbbképzési kötelezettség teljesítésének szabályai
 A pedagógus, a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő
7. év szeptemberétől, annak az évnek augusztus 31-ig vesz részt a hétévenkénti
pedagógus továbbképzésben, amely évben 55. életévét betölti.

A pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei
Nkt. 63. §
(1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy
e) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói információkhoz,
g) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen a
köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos megyei és országos feladatokban, pedagógiai
kísérletekben, tudományos kutatómunkában.
Nkt.62§
(1) (k) A pedagógusnak kötelessége, hogy részt vegyen a számára előírt pedagógus továbbképzéseken,
folyamatosan képezze magát,
(2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti
jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén 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. 97. §
(16) Az a pedagógus, aki e törvény hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus továbbképzésben történő részvételre nem kötelezhető.
A továbbképzési kötelezettség teljesítésének szabályai:
4. § (1) 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 intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés
felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.
(3) Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több,mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel látja el, akkor a kedvezményekre, juttatásokra akkor tarthat igényt, ha olyan
továbbképzésben vesz részt, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó
alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez szakmai megújító
képzéshez. E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta
legalább tíz év eltelt. A kedvezmények, támogatások igénybe vehetők a szakmai megújító képzés teljesítése
utáni továbbképzésben való részvétel esetén. E bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell akkor is, ha a
pedagógus teljesítményértékelése alapján a munkáltató szükségesnek tartja, hogy az érintett pedagógus
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szakmai megújító képzésben vegyen részt.
(4)A közoktatási intézmény vezetője a kedvezményekre, juttatásokra akkor tarthat igényt, ha olyan
továbbképzésben vesz részt, amely hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok
elsajátításához, vezetőképzéshez. A kedvezmények, támogatások igénybe vehetők a vezetőképzés teljesítése
utáni továbbképzésben való részvétel esetén. A pedagógus akkor is részt vehet e rendeletben foglaltak szerint
a továbbképzésben, ha kora alapján már nem kötelezhető továbbképzésre, illetve már teljesítette a
hétévenkénti továbbképzés követelményeit.

4. Beiskolázási terv
A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési
évre szóló beiskolázási tervet készít.
Továbbképzési program
5 évre szól, felülvizsgálata évente – március 15-éig kell elfogadni.
Az elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus
hónap utolsó munkanapján fejeződik be
Beiskolázási
Beiskolázási
Beiskolázási
Beiskolázási
Beiskolázási
terv
terv
terv
terv
terv
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
nevelési évre
nevelési évre
nevelési évre
nevelési évre
nevelési évre
szól
szól
szól
szól
szól
A beiskolázási tervet a köznevelési intézmény vezetője – a szakmai munkaközösség, szakmai
munkaközösség hiányában az azonos munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők
helyettesítésénél figyelembe vehetők közreműködésével – dolgozza ki.
A beiskolázási tervet minden év március 15-ig kell elkészíteni egy nevelési évre.
A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét
betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a várható
távollét idejét, a helyettesítés rendjét.
A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte
felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének, valamint
minden év december 31.-ig írásban ezt a vezető felé benyújtotta.
A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb
idő áll rendelkezésére a hétévenkénti továbbképzésének teljesítéséhez.
A továbbképzési és szakvizsga iránti igények benyújtása után az igényelt képzési formáról és
annak szükségességéről egyeztet a vezetővel, tájékoztatást nyújt a képzési feltételekről. Az
intézményvezető ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni az
intézmény.
A köznevelési intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból
való kihagyásról írásban értesíti az érintettet.
E tekintetében munkaügyi vita kezdeményezésének van helye.
Jogszabályon alapuló előnyben részesítés
A hétévenkénti továbbképzéshez készített éves intézményi 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,
 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges.
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5. Továbbképzési program
A nevelési-oktatási intézmény vezetője a jogszabályban szabályozott továbbképzés
megtervezésére, megszervezésére 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 programot a
továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15.-ig kell elfogadni.
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 és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell
szereznie a közalkalmazotti tanács véleményét.
A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt
értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos
végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak.
A nevelési-oktatási intézményben nyilván kell tartani:
 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 részvételt és a továbbképzés teljesítését.

6. A továbbképzési program alprogramjai
a) Szakvizsgára vonatkozó alprogram
A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai
gyakorlattal.
Intézményi szabályok
Célunk, hogy ösztönözzük a kollegákat a szakvizsga letételére, s erre lehetőséget is
biztosítunk. A Pedagógiai Programban szereplő céljainkat, feladatainkat szem előtt tartjuk, és
annak megfelelően javaslunk szakirányt.
Az intézmény pedagógusai számára pedagógus szakvizsga elvégzésére állami támogatás
illetve önfinanszírozás esetén van lehetőség.
A Dombóvári Szivárvány Óvoda intézményében legfeljebb 1 pedagógus szakvizsgát adó
képzésre való beiskolázását tervezi.

b) Továbbképzésre vonatkozó alprogram
A továbbképzés legalább 120 órai foglalkozáson való részvétellel, és az előírt tanulmányi
követelmények teljesítésével valósul meg.
Olyan továbbképzéseket részesítünk előnybe, melyek szervesen illeszkednek óvodai
nevelőmunkánkhoz. Óvodánk pedagógiai programjának megvalósítása mellett, a minősítések
elkészítése után az óvodavezetés szükségesnek ítélheti meg egy – egy kolléga fejlesztését az
5

általa kevésbé preferált területen, a hatékonyabb munkavégzés, a személyes fejlődés
érdekében. Ezen továbbképzések költségeit a hatályos törvényi előírások és az intézmény
anyagi lehetőségeinek figyelembevételével támogathatja.
A képzések anyagi támogatása nem minden esetben lehetséges, viszont szabadidő
biztosításával hozzájárulunk a tanfolyamok sikeres elvégzéséhez.
Intézményi szabályok
Az intézményben a szakmai területek prioritási rendje alapján előnyben kell részesíteni azon
pedagógus továbbképzését, aki
 a helyi nevelési tervben meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó képzésen kíván részt
venni,
 a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos továbbképzésen kíván részt venni,
 a kompetenciaterületekre és tartalmakra koncentráló képzésen kíván részt venni,
 módszertani és nevelési témájú képzést kíván elvégezni.
Időtartam
Továbbképzés területei
30 – 60 óra
Módszertani
30 – 60 óra
Tehetséggondozás
30 – 60 óra
Környezetvédelem
30 – 60 óra
Mérés-értékelés
30 – 60 óra
Fejlesztőpedagógia
30 – 60 óra
Informatikai ismeretek
A 7 évenkénti továbbképzés legfeljebb 25%-a (30 óra) teljesíthető
- köznevelési kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel
- gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel
- nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó
tevékenységgel (a továbbiakban: önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak
megfigyelésével (foglalkozáslátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák,
módszerek saját gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató
foglalkozás)
- 30 foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben
a képzési idő legalább az 5 órát eléri
- az intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében a nevelőtestület
számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő
tevékenység az érintett pedagógusok részvételével történik.

c) Helyettesítésre vonatkozó alprogram
Az intézmény a rendelkezésre álló továbbképzési kínálatból törekszik azon képzések
kiválasztására, amelyeket olyan időszakban tartanak, amikor az intézményben nem folyik
oktató-nevelő munka. Amennyiben a továbbképzésen való részvétel másként nem
biztosítható, úgy az érintett pedagógus helyettesítésére az intézmény saját pedagógusait veszi
igénybe, ügyelve arra, hogy a helyettesítés során az intézmény betartsa a túlmunkára
vonatkozó törvényi szabályozást.
Intézményi szabályok
Minden nevelési évben annyi pedagógus vehet részt a továbbképzéseken, ami az intézmény
zavartalan működését nem befolyásolja
Nevelőtestületünk a továbbképzések kiválasztásánál figyelembe veszi azok időpontját,
időtartamát. Előnyben részesítjük azokat, amelyek nem, vagy csak minimális helyettesítést
igényelnek, munkaidőn túl elvégezhetők.
A helyettesítést az egyenletes feladatelosztás elve alapján oldjuk meg. A helyettesítések
tervezésekor figyelni kell a túlmunkára vonatkozó rendelkezéseket.
6

d) Finanszírozásra vonatkozó alprogram
A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.
A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát, 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, vagy
 a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más
olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási gondok megoldását
szolgálja, feltéve, hogy helyettesítésére nincs szükség, továbbá a továbbképzésben
való részvétel miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint ha a
munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött.
Intézményi szabályok
A munkáltató a 120 órás illetve az annál kevesebb időtartalmú képzések esetében,
amennyiben a továbbképzések számára biztosított állami támogatás lehetővé teszi a
következő kötelezettségeket vállalhatja:
- a tandíj 80 %-a
- a konzultációk idejére fizetett távollét
- útiköltség térítés.
Minden továbbképzés esetén az intézmény olyan időtartamra vállalja a támogatást, amely
időtartamig az adott képzés programja szerint tart. Amennyiben a képzésen részt vevő
dolgozó hosszabb idő alatt végez, azt teljes mértékben neki kell fizetnie.
A képzés elvégzéséről a pedagógus köteles tanúsítványt, igazolást bemutatni. Amennyiben
nem végzi el eredményesen a képzést, az intézmény által nyújtott támogatást vissza kell
fizetnie az intézménynek. A visszafizetésre vonatkozó szabályt alkalmazni kell abban az
esetben is, ha a meghatározott időn belül a munkavállaló a munkaviszonyát megszünteti, vagy
a munkáltató a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntette.
Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az, aki igazolja, hogy másik köznevelési
intézményben, illetve a köznevelés irányításában helyezkedett el, és folytatja a továbbképzést,
illetve a pedagógus-szakvizsgára való felkészülést.
Az intézmény által megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédkönyvek a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Dombóvár tagintézményeinek tulajdonába kerülnek, azt a nevelési év befejezése
után a könyvtári állományba kell bevételezni.

7. Záró rendelkezések
A továbbképzési programot a munkaközösség és a közalkalmazotti tanács véleményének
kikérése után a nevelőtestület fogadja el. A szabályzat a fenntartó egyetértésével lép hatályba
és meghatározott időt (2018. szeptember 1. és 2023. augusztus 31.) öleli fel. Felülvizsgálatára
a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.
Módosítására akkor kerül sor, ha:
 jogszabályi változás történik,
 amennyiben a nevelőtestület legalább fele írásban kéri,
 a program lejárta előtt új szempontok vagy feladatok merülnek fel.
Jelen szabályzat egy példányát az intézmény irattárában kell megőrizni.
A szabályzatot minden feladatellátási helyen elérhetővé kell tenni a dolgozók számára.
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Mellékletek
1.sz. melléklet:

Továbbképzési kérelem nyomtatványai

2.sz. melléklet:

Nyilvántartás a továbbképzésekről
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1. számú melléklet Továbbképzési kérelem nyomtatványa

TOVÁBBKÉPZÉSI KÉRELEM

Alulírott,…………………………………….…….… (……………….………………………………….)
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

a

munkáltatót,

hogy

„………………………………………………………………... …………………………………………”
című ………… órás továbbképzési tanfolyamon való részvételt szíveskedjen engedélyezni
számomra.
A tanfolyam ára: ……………..
A továbbképzés helyszíne: …………………………………….
A jelentkezés indokolása: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dombóvár, ……………………………..

….………………………………...
Jelentkező aláírása
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KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA

 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
című

………… órás továbbképzési tanfolyamon való részvételt engedélyezem.
Dombóvár, ……………………………..

PH
………………………………….
intézményvezető

 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
című

………… órás továbbképzési tanfolyamon való részvételt 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.
Dombóvár,……………………
PH.
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………………………………….
intézményvezető

KÉPZÉSI KÉRELEM

Alulírott,…………………………………….…….… (……………….………………………………….)
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

a

munkáltatót,

hogy

a

…………………………………………

főiskola/egyetem által szervezett képzésen való részvételt szíveskedjen engedélyezni
számomra.
A képzés időtartama: ……………..
A képzés helyszíne: …………………………………….
A jelentkezés indokolása: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dombóvár, ……………………………..

….………………………………...
Jelentkező aláírása
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KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA

 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

……………………………………………………….......………………………………
főiskola/egyetem által szervezett képzésen való részvételt engedélyezem.
Dombóvár, ……………………………..

PH
………………………………….
intézményvezető

 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

……………………………………………………….......………………………………
főiskola/egyetem által szervezett képzésen való részvételt 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.
Dombóvár,……………………
PH.
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………………………………….
intézményvezető

2. számú melléklet

Nyilvántartás a továbbképzésekről

EGYÉNI TOVÁBBKÉPZÉS NYILVÁNTARTÁS
Óvodapedagógus neve:
Születési ideje:
Szakirányú végzettsége

Megszerzés dátuma

Képző megnevezése

Továbbképzések
Megnevezés

Óra szám
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Megszerzés dátum

Oklevél száma

TOVÁBBKÉPZÉSI CIKLUSOK TELJESÍTÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSA

Név:
Születési hely, idő:
55 éves lesz:

………………………… (Oktatási azonosító: ……………….)

……………………….
…………………………

Szakirányú végzettsége

I. Ciklus
……….-……….

Megszerzés dátuma

II. Ciklus
…….….-………..

Képző megnevezése

III. Ciklus
……….-……….
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IV. Ciklus
……….-……….

Záradék
Módosítást készítette:
Az intézmény OM azonosítója:
…………………………………..
Földesi Nikoletta
intézményvezető
Az érvényességet igazoló aláírások
Nevelőtestület nevében elfogadja:
Közalkalmazotti Tanács nevében
elfogadta:
202289

………………………………………
nevelőtestületi tag
Szakmai munkaközösség nevében
elfogadja:

……………………………………..
Közalkalmazotti Tanács elnöke
Szakmai munkaközösség nevében
elfogadja:

……………………………………..
munkaközösség vezető
Fenntartói jóváhagyás határozatszáma:

……………………………………..
munkaközösség vezető

…………………………………………………
A fenntartó képviseletében
Ph.
Intézményvezetői jóváhagyás határozatszáma:

.............................................................................
Intézményvezető aláírása
Ph.
A dokumentum jellege: Nyilvános
Megtalálható: irattár, weblap, KIR
Felülvizsgálat ideje: évenként
Hatályos:
2018. szeptember 01. – 2023. augusztus 31.
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Záradék

A Továbbképzési Programot az intézmény nevelőtestülete a 2019. év szeptember hó 10.
napján megtartott határozatképes értekezletén elfogadta.

..........................................
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dombóvár, 2019. év szeptember 10.

..........................................
Földesi Nikoletta
intézményvezető
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N Y I LA TK OZAT

A Közalkalmazotti Tanács a Dombóvári Szivárvány Óvoda Továbbképzési Programjának
elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános
véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával
gyakorolta.
A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.

Kelt: Dombóvár, 2019. szeptember 10.

...................................................................
A Közalkalmazotti Tanács megbízásából
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A Továbbképzési Program tartalmát megismertem, azt tudomásul vettem és elfogadom:
1. Berklné Farkas Edit…………………………..………………………………….………
2. Engert Miklósné………………………………..………………………………………..
3. Göblyösné Végh Anita………………………………………………………..…………
4. Halvaksz Ildikó………………………………………………………………………….
5. Harnalné Kürti Erika…………………………………………………………………….
6. Heisz Ildikó………….…………………………………………………………………..
7. Jankóné Leibing Rita……………………………………………………………………
8. Karsai Zoltánné………………………………………………………………………….
9. Kéri Bernadett…………..……….…………………….………………………………...
10. Kissné Spengler Judit………………………………....…………………………………
11. Kovácsné Kollár Ágnes…………………………..…..…………………………………
12. Láng Virág………………………………………………………………………………
13. Lovas Mihályné……………………………………...………………………………….
14. Nagy Lajosné……………………………………………………………………………
15. Németh Győzőné………………………………………………………………………..
16. Pallos Katalin……………………………………………………………………………
17. Papp Ildikó………………………………………………………………………………
18. Pető Mária Judit………………………..……...………………………………………..
19. Rettegi Lászlóné…………………………………………………………………………
20. Somogyi Zoltán Imréné…………………………………………………………………
21. Szekeresné Hodnik Boglárka………………………...………………………………….
22. Takács Bernadett………………………………………………………………………...
23. Tamás Szilárdné…………………………………………………………………………
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A Továbbképzési Program tartalmát megismertem, azt tudomásul vettem és elfogadom:
1. Ács Zsuzsanna…………….………………..…..…………………….………………….
2. Apáti Klaudia……………………………………………………………………………
3. Bazsonyi Gyuláné……………………………………………………………..………...
4. Jakab Jánosné……………………………………………………………………………
5. Keppel Szilvia…………………………………………………………………………...
6. Kissné Megyeri Csilla………………………………………………………..………….
7. Pandur Edina………………………………………....………………………………….
8. Pencs Péterné……………………………………………………………………………
9. Sziliné Szentpáli Adrienn………………………………………………………………..
10. Tóth Sára………………………………………………………………………………...
11. Turiné Gyurkó Melinda…………………………………………………………………
12. Vajdics Hajnalka…………………………………..…..………………………………...
13. Varga Lászlóné………………………………………………………………………….
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