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A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA: 
 

 Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. 
tv.), 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet),  

 nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 

 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 

 Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja 
 
 
ÁLTALÁNOS ELVEK 
 
A továbbképzési program egységben kezelendő: 
 

- a minden év március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel, 
- a pedagógusok végzettségének nyilvántartásával. 

 
A Köznev. tv. hétévenként kötelezővé teszi a pedagógusok számára a 
továbbképzésen való részvételt. A pedagógus továbbképzésben való részvétel 
kötelezettsége nem érinti azokat a pedagógusokat, akik betöltötték 55. életévüket.  
Amennyiben a pedagógus továbbképzésben való részvételéhez az óvoda 
támogatását igénybe akarja venni, vagy a továbbképzés érinti munkaidejét, írásban 
köteles felvételét kérni az óvodai beiskolázási tervbe minden év január 30-ig. A 
beiskolázási tervet az óvodavezető készíti el az óvodapedagógusok igényei, valamint 
az óvodai lehetőségek, figyelembe vételével, soron követve a továbbképzési 
kötelezettségek időkereteit. A nevelőtestület véleményezését kikérve, megküldi a 
fenntartó számára. Minden képzés esetén az intézmény olyan időtartamra vállalja a 
támogatást, amely időtartamig az adott program a kiíráskor meghirdetésre került. A 
képzés eredményes teljesítését a dolgozó tanúsítvánnyal igazolja. 
 
Amennyiben a továbbképzés elvégzése sikertelen, a nyújtott támogatást vissza kell 
téríteni. 
 
A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt  

- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van 
hátra (2014-2019 között betöltik a 40. életévüket, vagy közelednek a 
rendszerből való kilépést jelent 55. életévükhöz.) 

- akiknek a hétévente való továbbképzésen való részvétellel a munkáltató 
elrendelte, 

- akik a szakvizsgát nyújtó továbbképzésre jelentkeztek. 
 
A tervezett időszakban kiemelten fontos figyelembe venni, a Köznev. tv. 65. § 
(9) bekezdésének tartalmát: 
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 A pedagógus munkakörben foglalkoztatott, az általa megszerzett legmagasabb, a 
munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint az állam által 
elismert szakképesítés, szakképzettség eljárás keretében elnyert minősítés alapján: 
- Gyakornok 
- Pedagógus I. 
- Pedagógus II. 
- Mesterpedagógus 
- Kutatótanár 
fokozatokat érheti el. 
 
A pedagógusok minősítő vizsgáját a kormányhivatal szervezi. 
Minősítő vizsgára, és a minősítési eljárásra a pedagógus a kormányhivatalnál 
jelentkezhet. 
Az első minősítésekre, vagy minősítési vizsgájára 2013. szeptember 01-je és 2018. 
június 30-a között kerül sor. 
 
A miniszter, az Oktatási Hivatal javaslata alapján elkészített minősítési tervben, 
minden év április 30-ig dönt a következő minősítő vizsgán, minősítési eljárásban 
résztvevő pedagógusokról. A pedagógus munkáltatóját a döntés meghozatalát 
követően legkésőbb május 31-ig értesíti. 
 
E kötelezőség azt javallja, hogy a továbbképzési terv mellett az intézmények 
készítsék el a minősítési tervüket is. 
Az első minősítési eljárások azoknál a pedagógusoknál, akik 2013. szeptember 1-jén 
pedagógus I. fokozatba kerültek, 2014-ben kezdeményezhetik a minősítési eljárást. 
2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolás esetén, legkésőbb 
2018. december 31-ig a Rendeletben meghatározott minősítési eljárásban köteles 
részt venni. 
Ha erre a megjelölt időponti nem került sor, az ideiglenes besorolását elveszti, és 
2019. január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell visszasorolni. 
 
A Mesterpedagógus fokozat kritériumrendszerének meg nem felelés esetén, pedig a 
Pedagógus II. Fokozatba való visszakerülést vonja maga után. 
A törvényi változások kapcsán, egyértelműsíthető, hogy az elkövetkezendő 5 éves 
továbbképzési terv még komolyabb szervezést – tervezést - odafigyelést igényel, 
hiszen a pedagógusok, nagy számban fognak szakvizsgával egybekötött képzéseket 
választva, tanulási szándékot jelezni. 
 
A Nevelési-oktatási Intézmény értékelése az előző továbbképzési időszak 
programjának végrehajtásáról: 
 
Elemzés: 
 
Az új továbbképzési- és szakvizsga szabályzat elkészítése előtt, óvodánk 
nevelőtestülete értékelte az előző öt éves ciklusra tervezettek megvalósulását. 
   
Amennyiben a továbbképzési keret bővül, úgy nyitottak vagyunk minden olyan 
képzésre, melyek tartalmasabbá teszik szakmai munkánkat és új nevelési 
módszerekkel gazdagítanak. Az alábbiakban felsoroljuk azon témaköröket, amelyek 
információval gazdagították szakmai tudásunkat: 
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Az alább felsoroltak megvalósulása sikeresen beépíthető Pedagógiai Programunkba:  
 

- nevelőtestületi értekezletek keretében tapasztalatok, tanultak átadása, 
megosztása a nevelőtestülettel 
Éves munkatervünk szervezetten 5 alkalommal kínál erre lehetőséget. 

- Belső továbbképzéseink (éves munkatervben meghatározott 
szerveződésben) lehetőséget biztosítanak arra, hogy a megszerzett 
elméleti ismereteket a gyakorlatban is megmutathassuk, konzultálhassunk 

 
Pedagógusaink elmúlt időszakban szerzett tanúsítványait felvezettük a csatolt 
képzési táblázatban.  
 
A nevelőtestület elmúlt időszakról szóló értékelése összességében pozitív, viszont 
meg kell említeni, hogy óvodapedagógusaink szeretnének szakvizsgát nyújtó 
képzéseken részt venni. Ehhez nagyon nagy szükség lenne a központi 
továbbképzési normatívára. 
 
 
PROGRAM ELEMEI: 
 
1. szakvizsgára vonatkozó alprogram 
2. továbbképzési alprogram 
3. finanszírozási alprogram 
 

 
Klausz Éva  

 
132/1997 

 
1997.06.30. 

--- ----   
40órás tk.  
2004.09.25. 
S-01 2503/2004 
 
30órás tk. 
 2008.10.17. 
202/2008 
 
60órás tk.  
2010.06.22. 
OM 173/40/2005 
 
 
 

 
HEP 
képzés  
30 óra 
2013.07.
15.  
AL-0008 

 
Vörösházi Szilvia 

 
                     

 
L-57/1998 

 
1998.01.30. 

---- ---- 60órás tk.  
2004.09.12. 
S-01 3798/2004 

60 órás 
tk.  
 
2012.11.
06. 
 
2012/698 
SSZ. 
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1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 
 
Törvényi elírások: 
A Rendelet 13. § (1) bekezdése szerint 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. A Rendelet 20. §-a 
előírja , hogy mely munkakörök és feladatok elvégzéséhez kötelező ill. előny a vizsga 
megléte. Ezek az intézményvezetői, szakértői és vezető tanári munkakörök. 
 
Óvodai szabályozásunk: 
 
A hétévenkénti továbbképzést teljesít: 

- pedagógus-szakvizsga, vagy azzal egyenértékű vizsgát igazoló oklevél 
megszerzésével. 

 
Szakvizsgára jelentkezésnél előnyben részesülnek: 

- azok a munkavállalók, akik a törvényben megfogalmazott továbbképzésre 
jelentkeznek 

- önerőt vállal a képzés megszerzéséhez 
 
 
2. A továbbképzési alprogram 
 
Törvényi elírások: 
A Rendelet 1. § (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az öt évre szóló 
továbbképzési programot elkészíti. 
A továbbképzési időszak az első év szeptemberének első napján kezdődik, és az 
ötödik év augusztusának utolsó napján fejeződik be.  
 
Érvényességét alátámasztja: a fenntartó jóváhagyása, melyet megelőz: 

- a szakmai munkaközösségek véleménye, 
- a közalkalmazotti tanács véleménye 
- a nevelőtestület elfogadó nyilatkozata 

 
Intézményi szabályozásunk: 
 

- A harmadik továbbképzési időszak 2013. szeptember 1-jével kezdődik. 
- Az óvodavezetés jogosult arra, hogy kötelezze a pedagógust az általa 

kijelölt tanfolyamon, vagy továbbképzésen való részvételre, és a 
meghatározott vizsgák letételére. A kötelezett munkavállalóval tanulmányi 
szerződést nem köthet. Megszüntethető annak a pedagógusnak a 
munkaviszonya, aki a továbbképzésen önhibájából nem vesz részt. 

- Az óvodavezető jutalmazhat továbbképzési lehetőség felajánlásával, mely 
esetben az óvodapedagógust csak az elvégzés terhelheti, az anyagi 
ráfordítás az Óvodai Alapítványból finanszírozható 

- Mentesül a továbbképzés alól, aki 55. életévét betöltötte. Ettől az életkortól 
a továbbképzéseken való részvétel önkéntes.   

- Az óvodavezetés, a továbbképzési program végrehajtásához egy nevelési 
évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervbe való 



Eplényi Napköziotthonos Óvoda Pedagógus továbbképzési programja 

 

jelentkezések elbírálásakor az alábbi szempontokat kell egyidejűleg 
figyelembe venni: 

 
Elsőbbséget élvez:  

- Időtényező szerint: 
o akinek kevesebb ideje van hátra a továbbképzés teljesítéséhez 
o többéves, már elkezdett képzésen vesz részt 
o akinek a továbbképzésen való részvételét a munkáltató elrendelte 

 
- Téma szerint: 

o pedagógiai programunkhoz igazodó képzések 
o kiemelt nevelési területekhez kapcsolódó képzések 
o integrált nevel képzések 
o Kiemelkedő szakmai munkája indokolttá teszi 

 
Minimum 30 órás képzések támogatását vállaljuk.  
Az elbírálásnál előnyt élveznek azon pedagógusok, kiknek továbbképzése nem jár 
helyettesítéssel. 
 
3. Finanszírozási alapprogram 
 
Ha a pedagógus a nevelő oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai 
végzettséggel, szakképzettséggel látja el, a Rendeletben meghatározott 
kedvezményekre csak akkor tarthat igényt, ha olyan továbbképzésben vesz részt, 
amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettségéhez kapcsolódó 
alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez 
(szakmai megújító képzés). 
 
Intézményi szabályozásunk: 
 
Központi Továbbképzési normatíva esetén az alábbiak: 
 

1. A munkáltató a 120 órát meghaladó képzéseken részvevőkkel tanulmányi 
szerződést köthet. A tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségek 
lehetnek:  

 
- távollét helyettesítéséhez szükséges költségek fedezése, 
- a tandíj 100 %-a, 
- útiköltség térítés, 
- szállásdíj térítés, 
- tanulmányi szabadság – a tanulmányi hivatalok hivatalos igazolása 

nyomán, vizsgánként 3+1 nap, szakdolgozat elkészítésére 10 munkanap 
fizetett szabadság. Csak 4 nap felkészülés jár abban az esetben is, ha a 
vizsga szóbeli illetve írásbeli része más időpontban van. 

- A konzultációk idejére fizetett a távollét. 
 

2. A tanulmányi szerződésben vállalható munkáltatói kötelezettségek csak akkor 
léphetnek életbe amennyiben a távollévő kollégák helyettesítésére fordított 
összegen felül marad a központi továbbképzési normatívából. A tanulmányi 
szerződés keretében megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédkönyvek az 
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Eplényi Napköziotthonos Óvoda tulajdonába kerülnek, azt a tanév befejezése 
után a könyvtári állományba kell bevételezni.   

 
3. A munkáltató a 120 óránál kevesebb időtartamú képzések esetében a 

következő kötelezettségeket vállalja központi normatív támogatás esetén a 
konzultációk idejére fizetett távollét. 

 
Visszafizetési kötelezettség: 
 
Ha a beiskolázási tervben szereplő pedagógus saját hibájából nem teljesíti az előírt 
követelményeket, a részére kifizetett támogatási összeget köteles visszafizetni. A 
visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazzuk akkor is, ha a tanulmányai 
befejezése előtt a pedagógus megszünteti a munkaviszonyát. A visszafizetett 
támogatás állami támogatás-tartalmát az adott évben visszafordítjuk a beiskolázási 
tervben résztvevők részére. 
 
A TOVÁBBKÉPZÉS TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK 
 
A Korm. rendelet értelmében a 7 éves továbbképzési követelmények teljesítése a 
fizetési fokozatok közti várakozást egy évvel csökkentheti. A hivatkozási idő 
csökkentése 7 évente csak egyszer illeti meg a közalkalmazottat.  
 
A hét évente esedékes továbbképzés elmulasztása miatt – amennyiben az 
elmaradásért a pedagógus a felelős – a munkáltató felmondással megszüntetheti a 
munkaviszonyt.  
 
Eredetileg készült: Eplény, 2014. február 14. 
 
Felülvizsgálva: 
 
Eplény, 2017. február 20. 

 
 
                              Klausz Éva 
                             óvodavezető 
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1. melléklet 
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2. melléklet 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
Készült: Eplényi Napköziotthonos Óvoda 8413 Eplény, Veszprémi utca 62. 
 
Időpont: 2014. 02. 10. 
 
Jelenlévők:   Nevelőtestület tagjai  
 
 
Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának 
ismertetése, elfogadása.  
  
  
Klausz Éva ismertette a tantestület tagjaival, a törvényi rendelkezéseknek 
megfelelően elkészült 2014-19-es évekre szóló továbbképzési programot. A 
továbbképzési programban megjelölésre kerültek azok a továbbképzési irányok, 
melyek a Pedagógiai Programunk szerint prioritást élveznek.  
A program elfogadása előtt a tantestülettel együtt elemezte az előző öt éves 
időtartamra szóló programot, levonta a következtetéseket, a kollégák 
megfogalmazták véleményüket, igényeiket a következő öt éves program 
tekintetében.  
  
 A Továbbképzési programot, miután a nevelőtestület megismerte, megvitatta, az 
abban foglaltakat egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Eplény, 2014. február 10. 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvvezető  
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3. melléklet 
 

1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

 

 

Sorszám Nevelési év 

(tanulmányok 

kezdete) 

Szakvizsga megnevezése 

1. 2013/2014. Közoktatási vezető 

 

Szak Pedagógus 

létszám 

 

Közoktatási vezető 1 fő Klausz Éva 

 

 

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 

 

 

2013/2014. nevelési év 

Továbbképzés 

időtartama 

 

Továbbképzés megnevezése Kompetencia, 

tantárgy 

 

    

 

 

2014/2015. nevelési év 

Továbbképzés 

időtartama 

 

Továbbképzés megnevezése 

(* szakmai megújító képzésként elfogadható) 

Kompetencia, 

tantárgy 

 

30 óra Népi játék, néptáncmódszertan az óvodában és az 

általános iskola alsó tagozatában 

módszertani Klausz  Éva 

 

 

2015/2016. nevelési év 

Továbbképzés 

időtartama 

 

Továbbképzés megnevezése 

(* szakmai megújító képzésként elfogadható) 

Kompetencia, 

tantárgy 
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2016/2017. nevelési év 

Továbbképzés 

időtartama 

 

Továbbképzés megnevezése 

(* szakmai megújító képzésként elfogadható) 

Kompetencia, 

tantárgy 

 

30 óra 

 

 

Korszerű szemlélet az óvodai környezeti 

nevelésben 

módszertani Vörösházi 

Szilvia 

 

 

2017/2018. nevelési év 

Továbbképzés 

időtartama 

 

Továbbképzés megnevezése 

(* szakmai megújító képzésként elfogadható) 

Kompetencia, 

tantárgy 

 

30 óra 

 

 

A mentálhigiénés szemléletmód és technikák 

érvényesítése a pedagógus kompetenciájában 

 

 

módszertani 

Vörösházi   
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