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 A 2017.09.01.- 2022.08.31-ig tartó továbbképzési időszakban az óvoda vezetője a továbbképzési 

program végrehajtására minden év március 15-éig egy nevelési évre szóló beiskolázási tervet készít. 

  A továbbképzésbe - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az érdekelt jelentkezése és 

választása alapján lehet bekapcsolódni. A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre 

kötelezett, vagy írásban kérte felvételét, és megfelel a továbbképzés részvételi követelményének. 

 

Továbbképzésre való jelentkezés folyamatszabályozása: 

- A pedagógus feladata, hogy tájékozódjon a továbbképzési lehetőségekről. 

- Minden év március 01.-ig az óvoda vezetőjéhez eljuttatják jelentkezési lapjukat azok, akik 

képzésben szeretnének részt venni. 

- Az óvodavezető és a vezetés a költségvetési és szakmai lehetőségek tükrében válaszol az 

érintett pedagógusnak, hogy jelentkezését elfogadta vagy elutasította.  

- A képzésre jelentkező tájékoztatást kap a finanszírozás lehetőségeiről és módjáról. 

 

Megkezdett, folyamatban lévő képzések: 

 

Név 

munkakör 

A továbbképzés 

tárgya 
Helye 

Gyakoriság, 

helyettesítés 

Várható 

befejezés 

Finanszírozás 

félévente 

Bognárné 

Losonczi Adrienn 

tanácsadó 
szakpszichológus 
 4 félév 

Eötvös 

Loránd 

Tudomány-

egyetem 

helyettesítésre 

nincs szükség 

 

2019.június  

önköltség 

32 000.-Ft 

munkáltatói 

hozzájárulás: 

128 000.-Ft 

 

A hétévenkénti képzési kötelezettség alól életkoruk miatt mentesülnek: 

1. Porer Erika 
2. Fokt Ildikó 
3. Kadosáné Klimó Magdolna 
4. Pavlitsek Istvánné 
5. Pócsné Hermanics Mária 
6. Szabó Éva 
7. Udvarhelyi Mónika 
8. Péter Gizella 
9. Simonné Tóth Zsuzsanna 
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Pedagógusaink és nevelő-oktató munkát segítő dolgozóink tervezett továbbképzéseinek 

irányultságát – az érintettek igényeire is alapozottan – közös pedagógiai programunk cél és 

feladatrendszere határozza meg.  

 Előnyben részesítjük azokat a témaköröket, mely óvodánk integrációs feladatához, vagy a 

pedagógus életpályamodellhez, korszerű szakmai ismeretekhez kapcsolódnak, illetve a szakmai 

centrum céljainak megvalósulását szolgálják: gyógypedagógia, tehetségggondozás, anyanyelvi 

nevelés, mozgás, SNI gyermekekkel (autizmus spektrum zavar) való bánásmód, érzékenyítő program, 

biztonságos közlekedésre nevelés, szakmai megújító képzés, egészségnevelés, környezettudatos 

magatartásra nevelés, IKT eszközök használata, minőségirányítás, portfólióírásra, minősítési eljárásra 

felkészítés.  

   A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető gyakornoki 

felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel, önképzéssel (hospitálás), képzéseken előadások 

tartásával, nem akkreditált, legalább öt órás képzésen vagy szaktanácsadáson való részvétellel. 

Intézményünkben a pedagógusok önellenőrzésében támogatóként résztvevő kollégák munkáját 

(dokumentumelemzés, foglalkozáslátogatás és megbeszélés, kérdőívek, jegyzőkönyvek elkészítése) 10 

órás képzésként beszámítjuk. 

 

A hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez szükséges óraszám megszerzésére kötelezett: 

 
 

Farkas Renáta   108 óra    2022.08.31.-ig 

Gyapay Diána   100 óra  2022.08.31.-ig 

Juhászné Kléner Ágnes     55 óra      2020.08.31.-ig 

Simon Lászlóné     95 óra  2021.08.31.-ig 

Tollár Anita                    85 óra    2022.08.31.-ig 

Zsadányi Krisztina   115 óra    2020.08.31.-ig 

 

 

 

Szakvizsgás képzésre jelentkezett: 

 

A képzés bemeneti feltételei: pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség, 

valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat. 

Szakvizsgára felkészítésben nevelési két évenként és telephelyenként 1-1 fő vehet részt. 
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Szakvizsgára, másoddiplomás képzésre jelentkezett: 

Név 

munkakör 

A továbbképzés 

tárgya 
Helye 

Gyakoriság, 

helyettesítés 

Várható 

befejezés 

Finanszírozás 

félévente 

Szilas Tamásné 

gyógypedagógus 

autizmus spektrum 
pedagógiája 

3 félév 
ELTE 

2 hetente 

péntek, szom-

bat 

helyettesítésre 

nincs szükség 

 

2019. 

december 

önköltség  

32 000.-Ft 

munkáltatói 

hozzájárulás: 

128 000.-Ft 

Hornyák Ildikó 

óvodapedagógus, 

óvodavezető 

helyettes 

közoktatás vezető 
szakvizsgázott 

pedagógus 
KÖVI 

2 hetente 

péntek, 

belső 

helyettesítés 

 

2020. június  

önköltség 

28 000.-Ft 

munkáltatói 

hozzájárulás: 

112 000.-Ft 

 

 

A Sasadi Óvoda nevelőtestülete támogatja és szorgalmazza a nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő alkalmazottak képzését, továbbtanulását, hiszen képzettségükkel segíthetik a munkavégzés 

minőségének további javulását. 

 

 

Megkezdett, folyamatban lévő képzések a 2018/2019-es nevelési évben NOKS dolgozó: 

Név 

munkakör 

A továbbképzés 

tárgya 
Helye 

Gyakoriság, 

helyettesítés 

Várható 

befejezés 
Finanszírozás 

Nagy Nikolett Fejlesztő-
differenciáló 

szakpedagógia 

Győri 

Széchenyi 

István Egyetem 

2hetente 

péntek 
2019.június önköltséges 

Remény Hajnalka Óvodapedagógus 

Váci 

Óvónőképző 

Főiskola 

2hetente 

péntek 
2021.június önköltséges 
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Egyéb képzések      

1. SNI – nevelőtestületi értekezlet 

      Finanszírozás: POK 

Időpont: 5 órás képzés, még nem ismert időpontban 

Résztvevők: Az óvoda teljes nevelőtestülete és a pedagógiai asszisztensek. 

2. Belső önértékelésben részvétel. 

Időpont: 2018-2019 nevelési év ütemezés szerint 

Résztvevők: Önértékelést támogató pedagógusok és az önértékelést végző pedagógusok 

  

3. HACCP, dajkaképzés: 

Finanszírozás: Fenntartói, intézményi 

Résztvevők: Dajka és konyhás munkakörben dolgozó alkalmazottak. 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Időpontja: 2018. március 10. 

Helyszín: Sasadi Óvoda Törcsvár Óvoda th.  (1112 Budapest, Törcsvár u. 19-21.) 

Esemény: Nevelőtestületi értekezlet 

Téma:  Éves beiskolázási terv véleményezése, elfogadása 
Jelen vannak: 27 fő pedagógus, 1 fő pszichológus, 4 fő pedagógiai asszisztens, óvodavezető, 

függetlenített óvodavezető helyettes   

Igazoltan távollévők: 3 fő  

Igazolatlanul távollévők: - 

Jegyzőkönyvvezető: Dabiné Komesz Mónika  

Hitelesítő: Szabó Éva    

 

Pócsné Hermanics Mária (PHM) óvodavezető szóban is ismerteti a beiskolázási terv tartalmát: 

 

2018.március 10.-én a Sasadi Óvoda nevelőtestülete véleményezte, és nyílt 

szavazással 33 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta az intézmény 

2018/2019. évi Beiskolázási tervét. 

Határozatszám: 2/2018 (03.10.) 
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