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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. A Program Időtartama:  

2013. szeptember 1 - 2018. augusztus 31.  

 

1.2. Jogszabályi háttér:  

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

o 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről (továbbiakban: rendelet).  

 

2. Általános szabályok:  

A program 5 évre szól, melyet a Közalkalmazotti Tanács véleményének 

kikérését követően a nevelőtestület hagy jóvá. A továbbképzési időszak 2013. 

szeptember 1-jén kezdődik és 2018. augusztus 31-ig tart.  

 

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban 

meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt. Továbbképzési kötelezettsége 

a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év 

szeptember hónap első munkanapjától annak az évnek augusztus utolsó napjáig tart, 

amelyben 50. életévét betölti.  

 

2.1. A beiskolázási terv készítésekor előnyben részesülnek azok a 

pedagógusok:  

 

 Akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra.  

 Akik számára a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató 

elrendelte.  

 Aki szakvizsgára jelentkezett  

 Aki az iskola a teljes szakos ellátottság megvalósítása érdekében szeretne 

továbbtanulni (diploma megszerzése).  

 

 

 

  

 

 

 

 



3. Az 5 évre szóló továbbképzési program részei:  

o Szakvizsgára vonatkozó alprogram, a hozzá kapcsolódó finanszírozási és 

helyettesítési programmal  

o Továbbképzésre vonatkozó alprogram, a hozzá kapcsolódó finanszírozási 

és helyettesítési programmal.  

o Az intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására a 

továbbképzési program részeként egy-egy tanítási évre szóló beiskolázási 

tervet készít a szakmai munkaközösségek közreműködésével.  

 

 

3.1. A szakvizsgára vonatkozó alprogram  

 

Az intézményvezető és a tagintézmény vezető rendelkezik pedagógus 

szakvizsgával. A vezetőkön kívül 1 fő közoktatás vezetői végzettséggel rendelkezik, 

1 fő egészségtan szakvizsgával  

További lehetőség esetén indokolt azon munkaközösség vezetők (1 fő) 

szakvizsgára történő beiskolázása, akik nem rendelkeznek ezzel a képzettséggel,. 

Mivel az intézményünk továbbképzésre fordítható kerete alacsony, ezért az ötéves 

ciklus legfeljebb két pedagógus szakvizsga megszerzése finanszírozható. A létszám 

abban az esetben növelhető, ha forrását az intézmény pályázati keretből biztosítja, 

vagy a pedagógus vállalja.  

A KLIK költségvetése által biztosított hozzájárulás a beiskolázási tervben 

szereplő pedagógus esetén felhasználható a részvételi díj és egyéb költségek 80-100 

%-ára, valamint a helyettesítés 100 %-ára.  

A fenntartó által támogatott továbbképzés esetében a munkáltató és a munkavállaló 

tanulmányi szerződést köt.  

A szakvizsgára történő felkészítésre jelentkezésnél előnyt élveznek a kaposvári 

beiskolázási lehetőségek.  

A szakvizsgára történő felkészítéshez az intézmény által vásárolt könyvek intézmény 

tulajdonába kerülnek. Ha a pedagógus nem szerepel a beiskolázási tervben, saját 

szabadideje terhére részt vehet a szakvizsgára történő felkészítésben. Ebben az 

esetben azonban nem tarthat azonban igényt költségei fedezetének támogatására.  

 

3.2. A szakvizsgára történő felkészítés helyettesítési rendje:  

 

A tanítók esetében elsősorban az iskolaotthonos vagy napközis társpedagógus, 

másodsorban a többi évfolyamon tanító alsós pedagógus, szükség esetén felsős tanár 

helyettesítésével oldjuk meg a helyettesítést.  



A szaktanárok esetében elsősorban azonos szakos pedagógus, másodsorban az 

adott évfolyamon dolgozó napközis nevelő, harmadsorban más szakos tanár 

helyettesítését tervezzük.  

A szakvizsga felkészítésen részt vevő pedagógusok óráit lehetőség szerint olyan 

napokon tervezzük meg az órarendben, amelyeken nem vesz részt továbbképzésen.  

 

3.3. Továbbképzésre vonatkozó alprogram  

 

3.3.1. A hétévenkénti kötelező továbbképzés teljesítésének 

célkitűzései: 

  

o Egy vagy több továbbképzés keretében legalább 30-120 tanórai foglalkozáson 

való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítése.  

o Pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél 

megszerzése.  

o További pedagógus-munkakör, a nevelő és oktató munkát közvetlen segítő 

munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges felsőfokú vagy 

szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél.  

o Tanítói szakképzettség megléte esetén további, a képzési és kimeneti 

követelmények szerinti műveltségi terület követelményeinek teljesítését 

igazoló oklevél.  

o A nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 

emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés megszerzése.  

o ECDL elvégzését igazoló okirat megszerzésével.  

 

3.3.2. A továbbképzési programba tervezett pedagógusok számának 

meghatározása: 

  

Az iskolában folyó oktató-nevelő munka zavartalansága és a pedagógusok 

továbbképzési kötelezettségének figyelembevételével a következő 5 évben a 

székhelyintézményben és a tagintézményben dolgozó pedagógusok közül 9-11 

pedagógus részvételét tervezzük a továbbképzési programban. A létszám növelhető, 

ha az iskola működését nem zavarja, valamint a megfelelő forrás biztosított. A 

létszám növelhető, ha az intézmény, tagintézmény hazai vagy európai uniós 

projektben vesz részt. Ha a pedagógus nem szerepel a beiskolázási tervben, saját 

szabadideje terhére vehet részt képzésben, továbbképzésben.  

 

 

 



3.4.  A továbbképzés finanszírozásának alprogramja 

  

A továbbképzési program és a beiskolázási terv készítése során évente, 

pedagógusként 6300 Ft-tal tervezünk. Törekszünk a költségtakarékosságra a képzési 

költség és egyéb kapcsolódó költségek tekintetében egyaránt. Keressük a pályázati 

forrásokat, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez kihasználjuk az európai uniós 

és hazai pályázatok keretében finanszírozott képzéseket, továbbképzéseket. 

Szorgalmazzuk a pedagógusok által vállalt önerő bevonását. Előnyben részesítjük az 

iskolánkhoz közel eső, költségtakarékos beiskolázási lehetőségeket. Az iskola 

tantárgyfelosztásának és a pedagógusok órarendjének készítése során igyekszünk 

összehangolni a továbbképzésben résztvevő pedagógusok elfoglaltságait.  

 

A KLIK költségvetése által biztosított hozzájárulás a beiskolázási tervben szereplő 

pedagógus esetén felhasználható a felsorolt továbbképzésben való részvételi díj és 

egyéb költségek 80%-100%-ára, valamint a helyettesítési díj 100%-os fedezésére. 

100%-os részvételi díj támogatás esetén további pedagógus vagy pedagógiai munkát 

segítő munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzése mellett a munkáltató és a 

munkavállaló tanulmányi szerződést köt.  

 

3.3 A továbbképzés helyettesítési rendje:  

 

Tanítók esetében elsősorban az iskolaotthonos vagy napközis társpedagógus, 

másodsorban a többi évfolyamon tanító alsós pedagógus, szükség esetén felsős tanár 

helyettesítését tervezzük. 

A szaktanárok esetében elsősorban azonos szakos pedagógus, másodsorban az adott 

évfolyamon dolgozó napközis nevelő, harmadsorban más szakos tanár 

helyettesítését tervezzük. Szorgalmazzuk olyan továbbképzések elvégzését, 

amelyeket részben vagy egészben tanítás nélküli munkanapokon szerveznek. A 

továbbképzésben részt vevő pedagógusok óráit lehetőség szerint olyan napokon 

tervezzük meg az órarendben, amelyeken nem vesz részt továbbképzésen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Záró rendelkezések  

 

A továbbképzési program felülvizsgálatára a jogszabályok esetleges 

módosítását követően kerül sor.  

 

A továbbképzési programot a nevelőtestület 2013. március 4-i nevelői értekezletén - a 

Közalkalmazotti Tanács véleményének kikérése után - jóváhagyta.  

 

 

  

 

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

                                                                                                             Horváth Zoltán Gábor  

                                                                                                                        igazgató 

Taszár, 2013. március 4.  

 


