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Beiskolázási terv 
 

A 2014-es költségvetési évre 
 

 

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 teljesítményértékelése 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: 12 fő 

A 2014. évi költségvetés nem tartalmaz fedezetet, támogatást a pedagógus –

továbbképzésekhez. 

A továbbképzéseket így csak pályázati forrásokból tudjuk finanszírozni. 

 

Az intézményünk harmadik Középtávú Továbbképzési Programját valósítjuk meg, 

mely 2013. szeptember. 01-től, 2018. 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 
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pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséget és 
szakképzettséget.  
 
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 

 
Csatlakoztunk a TÁMOP-3.1.5/12-0001 "Pedagógusképzés támogatása" kiemelt 
projekthez, mely ingyenes továbbképzéseken való részvételt kínál. A projekt kapcsán 
az educatio.hu online felületen levő intézményi adatgyűjtő modulba az alábbi 
továbbképzésekre jelentkeztünk:  
 

Kiszombor:  
Nevelőtestületi továbbképzéseknél:  

• a horizontális tanulásnál felkínált lehetőségek közül: Az előrehaladás az 

életpálya szintjein 

• a kiemelt fejlesztési területek közül: A testi és lelki egészségre nevelés  
Egyéni továbbképzéseknél: 

• Intézményvezetői képzésen belül:  
o Új elvárások az intézményvezetőkkel szemben (1 fő) Börcsökné 
o Intézményi innováció, projekttervezés, projekt menedzsment (1 fő) 

Haklikné 
• Egyéni tantárgyi képzések közül: 

o óvodapedagógusok megújító felkészítése  - Mártonné, (Baranyiné, 
Süliné) 

 

Ferencszállás: 

Nevelőtestületi továbbképzéseknél:  
• a horizontális tanulásnál felkínált lehetőségek közül: Az előrehaladás az 

életpálya szintjein 

Egyéni továbbképzéseknél: 
• Intézményvezetés, digitális kompetencia fejlesztése (1 fő) Rutainé 
• Óvodapedagógusok megújító felkészítése (1 fő) Kovácsné Pásztor Katalin 

 
A pedagógiai szakmai szolgáltatások megújítását sokféle kutatás és műhelymunka 
segíti a TÁMOP 3.1.1. projekt konzorciumi intézményeiben – az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézetben, az Oktatási Hivatalban, valamint az Educatio Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Kft-ben. Ennek része volt az a kis online felmérés is, amely a 
pedagógusok mesterségbeli tudásának és igényeinek feltérképezését célozta meg.  
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Az OVIADMIN-Online óvodai adminisztrációs és dokumentum kezelő rendszer 1 
éves előfizetésével térítésmentesen lehetőség nyílik 2 fő részére a Pedagógus-
továbbképzési Akkreditációs Testület által minősített 30 órás online képzésen részt 
venni.  
  Erre jelentkezett Baranyiné és Benák 
Intézményünkből: 

Simor Gáborné az OFI szaktanácsadói képzésére 
Börcsökné Balázs Márta az Oktatási Hivatal szakértői képzésére jelentkezett. 

 
Mentesül ebben a továbbképzési ciklusban a továbbképzési kötelezettség alól:  

• az, aki betöltötte az 55. életévét: 
1. Imre Mátyásné 
2. Szűcsné Ponyecz Mária 
3. Rutainé Matuszka Katalin 

• Aki szakvizsgás képzést szerzett, az a vizsgákat követő 7 évben: 
1. Jani Edit 
2. Simor Gáborné 

 
Szakvizsgás képzésre szeretne jelentkezni ebben a ciklusban: 

     Baranyiné Gulácsi Zsuzsanna 
           Mártonné Miron Ágnes 
           Süliné Horváth Gabriella 
 
Képzésen való részvételük csak költségvetési-, munkáltatói támogatással valósulhat 
meg a félévenkénti magas képzési díj miatt. 

 
 

     A beiskolázási tervet a nevelőtestület véleményezte és fogadta el. 
 
 
Kiszombor, 2014. március. 14.                                  Börcsökné Balázs Márta 

                                                                                             óvodavezető 
 

 

 

 

     A beiskolázási tervről véleményezési jogával élt a Közalkalmazotti Tanács, a 
szakmai munkaközösségek vezetői. 
 

 

 

-----------------------------          ----------------------------        -------------------------- 

     Közalkalmazott   Tehetséggondozó munkaközösség    Szakmai Munkaközösség 

      Tanács Elnöke                      vezetője                                      vezetője 


