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Jogszabályi háttér: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 
62.§(2) bekezdés 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről. 

Az Intézmény 8/2016 határozat számú Továbbképzési Programja. 

A beiskolázási terv teljesítése során figyelembe vett törvényi előírások, rendeletek: 

1. A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, 

bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van: 

 a nevelő munka keretében a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás 

megtartásához,  

 a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez,  

 a mérési, értékelési feladatok, a köznevelési intézmény irányítási, vezetési 

feladatainak ellátásához. 

2. A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését 

követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben 

az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt 

az Nkt. 62. § (2) bekezdésében szabályozott tovább-képzésben: hétévenkénti 

továbbképzés. 

3. Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az 

iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell 

részt vennie, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó 

alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez ez a 

szakmai megújító képzés.  

E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta 

legalább tíz év eltelt. 

4. A pedagógus akkor is részt vehet e rendeletben foglaltak szerint a 

továbbképzésben, ha nem tartozik az Nkt. 62. § (2) bekezdés hatálya alá 

(oklevélszerzéstől számítva hét éven belül, betöltötte az 55 évet), illetve már 

teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit. 

5. A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább 

százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi 

követelmények teljesítésével valósul meg. 
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6. A 120 órás továbbképzést sikeresen teljesítő pedagógust, - a hatályos jogszabályok 

szerint –anyagi elismerésben kell részesíteni. 

7. Amennyiben a pedagógus továbbképzésben való részvételéhez a Gazdagréti Óvoda 

támogatását igénybe kívánja venni, vagy a továbbképzés érinti munkaidejét, írásban 

köteles felvételét kérni az óvodai beiskolázási tervbe minden év január 30-ig. 

 

A beiskolázási terv elkészítése során figyelembe vett alapelveink: 

1. A beiskolázási tervet az intézményvezető készíti el a pedagógusok igényeinek, a 

Pedagógiai Programban és a hatályos Továbbképzési Programban 

megfogalmazott óvodai szükségletek szem előtt tartásával, kikérésével, a 

nevelőtestület egyetértésével. 

2. Minden képzés esetén az óvoda olyan időtartamra vállalja a támogatást, amely 

időtartamig az adott program a kiíráskor meghirdetésre került. Amennyiben a 

képzésen résztvevő óvodapedagógus számára a végzéshez többlet idő szükséges, a 

felmerülő többletköltségek a munkavállalót terhelik. 

3. A képzés eredményes teljesítését a dolgozó tanúsítvánnyal igazolja. Amennyiben a 

továbbképzés elvégzése sikertelen, az iskola által nyújtott támogatást vissza kell 

téríteni. 

4. A beiskolázási terv elkészítésénél előnybe kell részesíteni azt, 

- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra (2016-

2021 közelednek a rendszerből való kilépést jelentő 55. életévükhöz); 

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

- akik a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkeztek. 

 

Feladatainkat: 

A 2018-as év továbbképzéseinél előnyt élveznek az alábbi témákban nyújtott képzések: 

 a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott „Közös a Napunk 

”közvélemény formáló érzékenyítő program, továbbá a „Biztonságos 

közlekedési Program”, valamint a Játék szakmai centrum működtetéséhez 

kapcsolódó képzések. 

 Egyre több a beilleszkedési, tanulási, magatartás és viselkedés zavarral küzdő 

gyermek (BTM) akik ugyan nem sajátos nevelési igényűek, de mindennapos 

fejlesztést igényelnek külső szakember bevonása nélkül. 
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 A sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedésének, fejlesztésének, 

segítésének fontossága. 

 A környezeti nevelés, fenntarthatóság. 

Mindezek figyelembevételével nevelőtestületünk úgy véli, a jövőben a továbbképzéseknél 

előnyt kell élveznie azon képzési területeknek, melyek a Pedagógiai Programunkban, a 

vezetői pályázat rövid és hosszú távú terveiben is szerepelnek.  

A 2018-2019-es beiskolázási tervben részvételi szándékát írásban kérte: 

1. Jelentkező neve: Fankovich Ildikó 

Lakcíme: 1116 Budapest, Karcag utca 49. 

Alapképzésben szerzett végzettsége: felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 

Munkaköre: óvodapedagógus 

Szakmai gyakorlatának ideje: 20 év 

A képzés megnevezése: Drámapedagógia  

A képzés ideje: négy félév - szakvizsgát adó képzés 

2. Jelentkező neve: Rákócziné Adamecz Bernadett 

Lakcíme: 1118 Budapest, Brassó utca 125. 

Alapképzésben szerzett végzettsége: felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 

Munkaköre: óvodapedagógus 

Szakmai gyakorlatának ideje: 24 év 

A képzés megnevezése: Környezeti nevelés a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban 

A képzés ideje: 60 óra akkreditált képzés 

3. Jelentkező neve: Magyarné Adamovszky Anita 

Lakcíme: 1118 Budapest, Kérő utca 12. 

Alapképzésben szerzett végzettsége: felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 

Munkaköre: óvodapedagógus 

Szakmai gyakorlatának ideje: 21 év 

A képzés megnevezése: Játék mentor 

A képzés ideje: két félév  

4. Jelentkező neve: Krániczné Dobó Erika 

Lakcíme: 1134 Budapest, Bulcsú utca 11/B 7/34. 

Alapképzésben szerzett végzettsége: felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 

Munkaköre: óvodapedagógus 
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Szakmai gyakorlatának ideje: 31 év 

A képzés megnevezése: Játék mentor 

A képzés ideje: két félév  

A kormányrendelet 5.§(1) bekezdése szerint a továbbképzés – egy, vagy több továbbképzés 

keretében – legalább 120 tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi 

követelmények teljesítésével valósul meg. A tanórai foglalkozások időtartama 45 perc. 

 

Óvodai szabályozásunk: 

- 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 szerződés nem köthető. 

- Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, aki a 

továbbképzésen önhibájából nem vesz részt. 

- Mentesül a továbbképzés alól, aki 55. életévét betöltötte. Ettől az életkortól a 

továbbképzéseken való részvétel önkéntes. 

- Az óvodavezetés a Továbbképzési Program végrehajtásához egy tanévre szóló 

beiskolázási tervet készít. 

 

A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki: 

- továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte felvételét, és megfelel a 

továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. 

A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél 

kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. 

A beiskolázási tervbe való jelentkezések elbírálásakor az alábbi szempontokat kell 

egyidejűleg figyelembe venni: 

Elsőbbséget élvez, időtényező szerint: 

 akinek kevesebb ideje van hátra a továbbképzés teljesítéséhez, 

 többéves, már elkezdett képzésen vesz részt, 

 akinek a továbbképzésen való részvételét a munkáltató elrendelte. 

 

 

 



Gazdagréüóvoda Pedagógus Beiskolázási Terv 201,B-Za19.

A köznevelési intézmény vezetője a beískolázúsi tervbe történő felvételrű, illetve uz abból

való kihaglásról írásban értesíti az érintettel

A beiskolazasi tervben foglaltak tekirrtetében munkaúgyi vítakezdeményezésének van helye.

Budapest, 201 8. februar 23.

(€Pryl§?,_ry
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GazdagréttÓvoda Pedagógus BeiskolázásiTerv 20L8-2aL9.

Finanszírozási alprogram

Pónzügyi rendelkezés

Munkáltató áútal, binosított támogatas és őnrész

Yissza{izetési kötelezettség:

Ha a beiskolrá.zási tervben szereplő pedagógus saját hibájából nem teljesíti az előírt

követelményeket, a részéteTJflzetetttamogatasi összeget köteles visszafizetni.

A visszafizetésre vorlatkoző rendelkezéseket alkalmazzuk akkor is, ha a tanulrnányai

befejezése előtt a pedagógus megszibrteti a munkaviszonyát és nem tudja igazolni aX, hogy

egy másik közoktatasi intézményben helyezkedett el és folytatja a továbbképzést.

A finanszírozésiptogtam2}Ll. február 23-aíLkészült, érvényes 20t9. augusztus 31-ig.

Budapest, 20t8. február 23.

t*J" "t " " ",

Továbbképzésben részfu evő
neve Intézményi támogatás Önrész

Krániczné Dobó Erika 50 %. 5B%

Ma gyarné Adamovszlry Anita 50% 50%

Fankovich lldikó 5a% 5a%

Berényi Agnes Nóra 50% 50%

@ffi,$
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Gazdagréti Óvoda

Helyettesítési alprogram

A helyettesítésre vonatkozó alprogram

A helyettesítési feladatak elláásra minden évben az tntézményi költségvetés terhére történik.

ltrvényesség:

A továbbképzés ideje alatt a kollégák részérőI nern történik tulmunka így nincs szükség

helyette sítés finanszíro zásár a.

A helyettesítési alprogram 2018. febru.ír 23- ankészült, érvényes 2019. augusáus 31- ig.

Budapest" 2018. februar 23.

%-W



Gazdagréti Óvoda Pedagógus Beiskolázási Terv ZaLB/2aI9"

Legitimációs záradék

készítette:

Budapest, 2a18-02-23

A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 2018-2019-es nevelósi óv Beiskolánási
tervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban bixosított (28l20l2.
(VIII.3l.) EMMI rendelet 118. § {3) bekezdése a) pont) véleményezési jogáú.korlátazás

nélkúl gyakorolta és a dokumenfumról véleményt alkotott az ővadában működő szakmai
munkaközösség.

Bu<lapest. 2ű18-a2-23

A szakmai munkaközösség nevében:
W+++lá . 

p"l)r}. . .{,-!4*.
KrinlcruÉ Dobó Erika

A3azdagréti Óvoda KözalkalmazotriTanácsa a20!8t2üL9-es nevelési év Beiskotázási
tenrében foglaltakkal kapcsolatosan véleményt alkotott, egyetértési jogát érvényesítette -
a jogszabályban biztosított véleményezési jogakorlátozás nélkiil érvényesült.

Budapest, 2018-02-23

A közalkalmazotti Tanács nevétren:
,.}t nd.,"oD CöAo

Mészilros Dóra

készült jegyzőkönyvben szereplő 100 %-os igenlő batárazata alapjan 2ü18. év februlir hó

23. napjéna:

. 2.Dat8 Q2.23.) számú határozatával át nem ruházható jogkörétlen
véleményezte ós elfogadta a Gazdagreti Óvoda Kindergarten in Gazdagtét
2at8í2019-es év Beiskolázásí tervét.

Budapest 2018-02-23

A nevelőtestiilet neyében:

9

. . :X .esxp+,ne. .ÜAg"§.,}§^*,g§* j\'.i\rr-

Magyarné Adamovszky Anita









Gazdagréti Óvoda Pedagógus Beiskolázási Terv 2078/201,9,

szavazász

Egyetértenek ezzel a nevelőtestiilet tagjai?

Eredmény: 43 igeno 0 nemr 0 tartózkodás

Határozat: Az óvodav ezető megállapítja,hogy a nevelőtestiilet tagjai egyetértenek a

kézfeltartással történő nyílt szava zással.

Az óvodavezető javasolja a 20t8-2019-es nevelési év Beiskolazási tervének

elfogadását.

Szavazás:

Egyetértenek ezze| a nevelőtestiilet tagjai?

Eredmény:43 igenr 0 nemo 0 tartózkodás

Budapest, 2018-02-23.

'drrrrr=Y) . . r\. s.6. . §*=. w\a
I{elceginé Nagy Zsuzsanna

jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

. *\r;*;a--+.. :r-L . i;_igL=ii-*+r,:§r1. :N5'
Magyarné Adamovszky Anita

Határozat

A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét nevelőtestülete hatátozatképes ülésén

készült jegyzőkönyvben szereplő 100 %-os igenlő határozata alapjan 2018-as év februar

hő 23. napján a 2.12018.(02.23.) számú határozatáva| át nem ruházható jogkörében

véleményezte és elfogadta a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 2018l2019-es

év Beiskolázási tervét.

A véleménynyilvánítás tényét a nevelőtestiilet képviselői az alábbiakban hitelesítő
aláírásukkal tanúsítj ak.

3ói-o,j
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GazdagrétlÓvoda Pedagógus BeiskolázásiTerv 201B/2aL9.

JELENLnrr Ív
Időpontja : 20t8-02-23. 08 00 óra

Helyszín: Aranykapu Óvoda, Törökugrató ltca 13.,tornaszoba

Bsemény: nevelőtestiileti értekerfet

Téma:

1. Gazdagreti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét zarcDalg-es nevelési év Beiskolazasiterv

ismertetése, véleményezése.

Nnv Munkakör Aláírás

Telephely,
G azdaqzr éti szivárvánv ovoda

1 Berdó Annamária óvodapedagógus
.-l ll

, ?Or-,n
2. Bordás Júlia óvodapetlagógus

J. Fankovich lldikó óvodapedagógus Tar",l-;rk kI-rl*VL
4" Németh_Hargitai Míra óvodapedagógus bL,U- L,í/, ,^
5. Fierce giné Nugy Zsuzsanna óvodapedagógus -tl13ar1g4|J Ü.*, Ür"- 

^-r-u-^
6. Jánosné Szedlacsek Eva óvodapedagógus hJ -\o.,-d-o_^"-J.L d-*
7. Katzler Ferencné intézrrrényvezető rfu@
8, Kádi Mirjam óvodapedagógrrs \ütL" Plr, Jnn,
9. kozma krisztina óvodapedagógus !Lo- ^ -ku-o-b;l-
|§.

§r.
Laczkőné Herce gi Katalin óvodapedagógus J-^dJté Lt--ru^ *h}el-
Máté Hajnaika óvodapedagógus

12. Mószáros Dóra óvodapedagógus

13. preszter Marina óvodapedagógus <r.cs§Cr-. §\r\^rns.
14. Sarc;iné Nagy Erzsébet óvodapedagógus s,de-\ m f'ő+r4
15. SziEes Iringó óvodapedagógus <§\- -1->
16. Szöllősiné Pal Ibclya óvodapedagógus \í\t§\l^dfínl \b,ola
17. ZarándiÁgnes óvodapedagógus F? -\^ l' I,/É-í-n-#-- -U@-_
18. zsiros Emese óvodapszichológus Étt-rO§ tr"tglx(-

Székhely,
Gazdaeréti ovoda

l Baintner Katalin óvodapedagógus §nUl--- U*}crI},-
2. Bajor Nóra óvodapedagógus ta-,,'o, LJJ rT e_-

J- Bajtai Lr{szlóné óvodapedagógus

4. Berényi Ágnes óvodapedagógus \4;,/----v. (#",^----
5. Diósi krisztina gyógypedagógus J

6. Drippey Helga óvodapedagógus .l, ll
7. Eszéki Kata óvodapedagógus We 

^iQ,J*8. Fahidiné Fischer katalin ór,odapedagóg;us }. t^^=nt^-*

1

ll'- \ -.--:-,l1J ,:lQr)'ru ,l{ i Jcxc,



Gazd,agrín Óvoda Pedagógus Beiskolázási Terv 2aIB/2079.

Nnv Munkakör Aláírás
Székhely,

Gazdlsréhovoda
9. Főfai Attilané óvodapedagógus

10" Funkné Sz.urok Esáer óvodapedagógus W^^^A-: U --.o!- €^/t^
i1 Gyurmálczi Katalin óvodapedagógus Bafrffii
12. Krániczné Dobó Erika óvodaperlagógus W;.L pa- C|""

13. Magyarné Adamovszky Anita óvodapeclasósus }Ln§}irsJL LNd-§"S\ \,Sg--
14. Makra ildikó Judit óvodapedagógus ,Aaga+l|eLlp hJ^*
15. Oszlayné Hankovszki Tünde óvodapedagógus Or,/^rr,"ó #= " §íT,t 

o{<_

16. Veres futa ór,odapedagógus

17. Zéké'rr'yrié Anda Mónika óvodapedagógus 9iqá"íL_n u.(
18. steixnerné strausz ildikó int.vezető helyettes

Telephely:
Aranvkapu üvoda

i

\

1. Baksa Agnes óvodapedagógus \§\r-* \*A
2. Beke Arrna óvodapedagógus ,,, gW úh^.L^-\
1 Deme Gabriella óvodapedagógus -}P-b.L Grb* ú_^-q-
4. Duna Szabina Edina óvodapedagógus )r* }.Píé" ée..)-\
5. Dr. Kawaritné Tóth Erika óvodapedagógus *, i/^N-a"; üuó' rcl a s,*%
6. Fenyő Kata óvodapedagógus ',ffi-/.\á (Z- *
7. Fiirst Gabriella óvodapedagógus

f,1

8. Horváth Tünde Luca óvodapedagógus J,1& &@6ko;- ó-.1/
9" Hrehusné Szojka Mónika óvodapedagógus 'A-í-l/ fu=, t" ,Ly' (,-

10. Marsi Yioietta Fruzsina óvodapedagógus ':}^^ór,,- U 
^r^--"- 

(.

11 Mérész Bernadett óvodapedagógus vU4$*3nilttt*
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