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Székhely: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b 

Újbudai Csicsergő Óvoda Telephely: 1117 Budapest, Siroki u. 6. 

Újbudai Nyitnikék Óvoda Telephely: 1114 Budapest, Kanizsai u. 17-25. 

BEISKOLÁZÁSI TERV 

2020. szeptember 1.-től 2021. augusztus 31.-ig 
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A 2016.09.01. – 2021.08.31-ig tartó továbbképzési időszakban az óvoda vezetője a 

továbbképzési program végrehajtására minden év március 15-ig egy nevelési évre szóló 

beiskolázási tervet készít, mely mind a székhely, mind a Csicsergő és Nyitnikék 

Telephelyekre érvényes. 

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 1.-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. 

 

A hétévenkénti képzés alól – életkoruk miatt – mentesülnek (55. életévüket betöltik): 

1. Becseics Ilona 

2. Halla Péterné 

3. Hegedűs Mihályné 

4. Horváth Júlia 

5. Jeneiné Unger Rita 

6. Juhászné Jankó Andrea 

7. Kálnokyné Wolszky Márta 

8. Karkus Mihályné 

9. Karskó Ildikó 

10. Molnárné Tóth Margit 

11. Schmidtné Bulat Zsuzsanna 

A mentesülés ellenére továbbképzéseken való részvételüket erkölcsileg támogatja az óvoda. 

 

Pedagógusaink és nevelő-oktató munkát segítő dolgozóink tervezett továbbképzéseinek 

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

és feladatrendszere határozza meg.  
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Előnyben részesítjük azokat a témaköröket, mely óvodánk integrációs feladatához, vagy a 

pedagógus életpályamodellhez, korszerű szakmai ismeretekhez kapcsolódnak, illetve a 

szakmai centrum céljainak megvalósulását szolgálják: gyógytestnevelés, fejlesztőpedagógia, 

anyanyelvi nevelés, logopédia, esélyegyenlőség, mozgás, kompetencia alapokra épülő óvodai 

nevelés, SNI gyermekekkel 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 önértékelésében támogatóként résztvevő kollégák 

munkáját (dokumentumelemzés, foglalkozáslátogatás és megbeszélés, kérdőívek, 

jegyzőkönyvek elkészítése) 10 órás képzésként beszámítjuk. 

 

A hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez szükséges óraszám megszerzésére 

kötelezettek ebben a nevelési évben: 

1. Bardonné Angyal Zsuzsanna 

2. Besnyő Rita 

3. Borsósné Mészáros Noémi 

4. Ferencz Lilla 

5. Horváthné Fodor Ilona 

6. Móga Tiborné 

7. Nagy Erika Tünde 

8. Szabó Tímea 

9. Vadász Mónika 

 

Szakvizsgás képzések: 

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. 

 

 



Szakvizsgás képzés: 

Név 
A szakvizsgás képzés 

tárgya 

Szervezője, 

helye 

Gyakoriság, 

helyettesítés 
Finanszírozás 

Hinterviserné 

Ossó Ágnes 

(Csicsergő 

Telephely) 

Fejlesztő-differenciáló 

pedagógiai területen 

szakvizsgára felkészítő 

továbbképzési szak 

Apor 

Vilmos 

Katolikus 

Főiskola 

2019.09.01. – 

2021.06.30. 

nincs 

helyettesítés 

80% óvoda saját 

ktgvetésből 

20% pedagógus 

Sándor Bianka 

(Székhely) 

Közoktatás vezető, 

szakvizsgára felkészítő 

továbbképzési szak 

BME 

2019.09.01. – 

2021.06.30. 

nincs 

helyettesítés 

80% óvoda, 

fenntartói 

pályázatból,  

20%  pedagógus, 

tanulmányi 

szerződéssel 

 

Alapdiplomás (BA) képzések: 

Név 

munkakör 
A képzés tárgya 

Szervezője, 

helye 

Gyakoriság, 

helyettesítés 
Finanszírozás 

Nagy Szilvia 

pedagógiai 

asszisztens 

Óvodapedagógus 

szak (levelező) 
ELTE TOK 

2019.09.01. – 

2022.06.30. 

nincs helyettesítés 

önköltséges, 

önerőből 

Rózsa Katalin 

dajka 

Óvodapedagógus 

szak (levelező) 

Gál Ferenc 

Főiskola 

Pedagógiai Kar 

Szarvas 

2020.09.01.-

2022.06.30. 

nincs helyettesítés 

önköltséges, 

80% óvoda 

saját 

költségvetésből, 

20% önerőből 

tanulmányi 

szerződéssel 

Varga Attila 

pedagógiai 

asszisztens 

Óvodapedagógus 

szak (levelező) 
ELTE TOK 

2019.09.01. – 

2022.06.30. 

nincs helyettesítés 

önköltséges, 

önerőből 

 

Mesterképzés (MA): 

Név 

munkakör 
A képzés tárgya 

Szervezője, 

helye 

Gyakoriság, 

helyettesítés 
Finanszírozás 

Sallai Kinga 

óvodapedagógus 

Neveléstudományi 

szakos bölcsész 
ELTE PPK 

2019.09.01. -

2021.06.30. 

pénteki napokon 

önköltséges, 

önerőből 

Ittzés Eszter 

óvodapedagógus 

Neveléstudományi 

szakos bölcsész 
ELTE PPK 

2019.09.01. -

2021.06.30. 

pénteki napokon 

önköltséges, 

önerőből 

Takács Médea 

óvodapedagógus 

Neveléstudományi 

szakos bölcsész 
ELTE PPK 

2019.09.01. -

2021.06.30. 

pénteki napokon 

önköltséges, 

önerőből 
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Továbbképzések: 

1. Pedagógus életpályamodellel kapcsolatos képzéseken való részvétel 

Időpont: POK által meghirdetve 

Résztvevők: Minden érintett pedagógus évenkénti regisztrálása alapján. 

Finanszírozás: POK, fenntartó, intézmény. 

2. Belső önértékelésben való részvétel. 

Időpont: 2020. ősz és 2021. tavasz 

Résztvevők: Önértékelést támogató pedagógusok és az önértékelést végző pedagógusok az 

Önértékelési program és a vezetői munkaterv alapján. 

Finanszírozás: nincs költségvonzata 

3. Gyógytestnevelői Szakmai Centrum 

A tanfolyam elnevezése: „A kutyás terápia fejlesztési lehetőségei óvodásoknak és 

kisiskolásoknak”, 30 kreditpontként beszámítható. 

Helyszín: Bp. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola. BP. 1082 

Üllői út 76. Tanfolyam szervező: Lakos Judit.  

Képzés ideje: 2020 február 15 -16 (szombat, vasárnap)  

A tanfolyam részvételi díja: 45.000 forint/fő 

Részvevők: Besnyő Rita, Borsósné Mészáros Noémi, Vadász Mónika. 

Gyógytestnevelő pedagógusok szakmai képzésének támogatása, a kínálkozó lehetőségek 

szerint. 

Időpont: 2020/2021 nevelési év 

Résztvevők: 5 fő gyógytestnevelő 

Finanszírozás: az intézmény költségvetése alapján a Szakmai Centrum keretének terhére. 

4. Gyógypedagógus, óvodapszichológus továbbképzése 

Gyógypedagógus, pszichológus szakmai képzésének támogatása, a kínálkozó lehetőségek 

szerint. 

Időpont: 2020/2021 nevelési év 

Résztvevők: 2 fő 

Finanszírozás: óvoda saját költségvetésének terhére. 

5. HACCP képzés: 

Időpont: Gamesz által szervezett 

Résztvevők: Dajka, takarító, konyhás munkakörben dolgozó alkalmazottak. 

Finanszírozás: Fenntartói, intézményi. 

6. Digitális kompetenciák – szövegszerkesztés és táblázatkezelés: 
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