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 Az intézmény 2016-2021-ig szóló öt éves Továbbképzési Programjában – a fenntartóval egyeztetve - 

2017-ben kisebb módosítás történt. A 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 január 31.-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 

Hornyák Ildikó 

 

közoktatásvezetői 

szakvizsga 

Eötvös 

Loránd 

Tudomány-

egyetem 

péntekenként, 

helyettesítés 

megoldott 

 

2020.július  önköltséges 

 

Juhászné Kléner 

Ágnes 

 

közoktatásvezetői 

szakvizsga 

Kodolányi 

János 

Egyetem 

helyettesítésre 

nincs szükség 

 

2020.július 

önrész 

+ munkáltatói 

hozzájárulás 

Remény Hajnalka 

 

óvodapeda-gógus BA 

Apor 

Vilmos 

Katolikus 

Főiskola 

helyettesítésre 

nincs szükség 

 

2020.július 
önköltséges 

 

A hétévenkénti képzési kötelezettség alól életkoruk miatt mentesül 11 fő óvodapedagógus. 

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: 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: 

Tollár Anita                    67 óra    2021.08.31.-ig 

 

Szakvizsgás képzés 

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 képzésre jelentkezett: 

Név 

munkakör 

A továbbképzés 

tárgya 
Helye 

Gyakoriság, 

helyettesítés 

Várható 

befejezés 

Finanszírozás 

félévente 

Tollár Anita 

óvodapedagógus 

fejlesztő 
óvodapedagógus 
szakvizsga 

2 félév 

Gál Ferenc 

Főiskola 

helyettesítésre 

nincs szükség 

 

2021. január 

önköltség:  

44 000.-Ft 

munkáltatói 

hozzájárulás: 

176 000.-Ft 

Bognárné Losonci 

Adrienn 

Érzelmi- és 
viselkedészavarok 
kezelése 
játékterápiával 4x2 
nap 

Vadaskert 

Alapítvány 

helyettesítésre 

nincs szükség 

 

2021. január 
önköltség: 

118 000.-Ft 
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