
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi           
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013.        
(VIII.30.) Kormányrendelettel összhangban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.          
törvény 62. § (2) bekezdése a következőket nevesíti: 

„A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak         
szerint – továbbképzésen vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében         
felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő        
felmentéssel – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a           
továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen.           
Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési           
kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben             
részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni            
hét évben.” 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben       
részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 1.           
§ (2) bekezdése is utal a fent idézett törvény vonatkozó paragrafusára, továbbá a             
következőket mondja ki: 

„A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok         
végrehajtására, a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a          
továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít. A továbbképzési        
programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A           
továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján           
kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A            
továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig           
kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetetve évente          
egy alkalommal kerülhet sor.” 
  
Óvodáink a fenti jogszabály alapján 2016-ban elkészített intézményi Továbbképzési         
Programjukra építve az alábbi rendelkezést betartva készítették el a 2018-2019-es nevelési           
évre vonatkozó beiskolázási tervüket. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben        
részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 1.           
§ (3) bekezdése előírja, hogy: 
  
„A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy         
nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet a köznevelési            
intézmény vezetője – a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában az          



azonos munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők         
közreműködésével – dolgozza ki. A beiskolázási tervet – a továbbképzési időszakban –            
minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre.” 
  
A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének              
e) pontjára hivatkozva ellenőrzi a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint az             
intézmény pedagógiai programjának összhangját, azok végrehajtásának törvényességét. 
  
Az önkormányzat fenntartásában működő XI. kerületi óvodák intézményvezetői – a          
törvényi kötelezőségnek eleget téve a nevelőtestületek és a közalkalmazotti tanácsok          
véleményének kikérésével – elkészítették a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó pedagógus          
beiskolázási tervüket. Megállapítható, hogy az óvodák az elkészített beiskolázási tervüket az           
érvényben lévő 5 éves továbbképzési programjukhoz, az Óvodai Nevelés Országos          
Alapprogramjához igazítva és az intézményi Pedagógiai Programjukban megfogalmazott        
sajátosságoknak megfelelően állították össze. 
Elmondható, hogy a beiskolázási tervek elkészítésekor az intézmények figyelemmel voltak          
a továbbképzési programokban megjelenő főbb irányelvekre (besoroláskor előnyben        
részesítik azokat a pedagógusokat, akiknek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez         
kevesebb idejük van hátra, akiknek a részvételét az óvoda vezetője elrendelte, akik a             
szakvizsgába beszámítható továbbképzésekre jelentkeztek és akiknek a továbbképzésben        
való részvételük a minősítéshez szükségesek), az élethosszig tartó tanulás lehetőségére,          
illetve a koruknál fogva képzési kötelezettség alól mentesültekre. 
A szóban forgó intézményi beiskolázási tervek tételesen szabályozzák a jogszabályok által           
lehetővé tett helyettesítéseket, a támogatási formákat, azok mértékét, illetve a támogatás           
visszafizetési kötelezettségének eseteit és módját. Mivel a fenntartó a 277/1997. (XII. 22.)            
Kormányrendelet 1. § 1. (7) bekezdését mérlegelve, az 5 éves továbbképzési programok            
jóváhagyásakor nem kívánt megnevezni olyan pedagógus – szakvizsgákat, melyek         
megszerzését kiemelten anyagi támogatásban részesítené, így a szakvizsga megszerzésére         
irányuló képzések önköltség vállalása mellett, valamint az intézményi költségvetés terhére          
finanszírozhatók. Az óvodák Pedagógiai Programjában a fenntartó javaslatára nevesített         
Érzékenyítő programhoz és Biztonságos közlekedési programhoz kötődő szakmai        
pedagógiai továbbképzéseket, valamint a környezeti nevelés terepi körülmények közötti         
megvalósítását a 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 17. § (4) bekezdés a) pontjára            
hivatkozva a fenntartó teljes mértékben támogatja. 

Valamennyi beiskolázási terv tartalmazza az egyes intézmények közalkalmazotti tanácsának         
egyetértő véleményét. A beiskolázási terveket az intézmények a jogszabályi előírásoknak          
megfelelően tárgyév március 15-éig elkészítették. A dokumentumok a törvényi         
előírásoknak megfelelnek és a fenntartói elvárásokat teljesítik. Az óvodák beiskolázási          
tervének elfogadása a fenntartó jogköre. 



Az intézmények beiskolázási tervét – a dokumentumokhoz kapcsolódó nyilatkozatokkal –          
megismerésre elektronikus formában a Kulturális és Köznevelési Bizottság tagjai számára          
rendelkezésre bocsájtottuk. 

Tisztelt Bizottság! 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2014. (XII.         
22.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési          
Szabályzatának (egységes szerkezetben 2018. január 24-ei) 2. melléklet 2. fejezetének (A           
bizottságokra átruházott hatáskörök) a Kulturális és Köznevelési Bizottságról szóló 6. pontja           
szerint, kérem a tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottságot, hogy az önkormányzati           
fenntartásban lévő óvodák 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. közötti 1 éves             
időtartamra szóló beiskolázási tervét megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjék. 

Budapest, 2018. május 7. 
  
                                                                                                                dr. Molnár László 
                                                                                                                   alpolgármester 
 


