
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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 a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló 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       
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 1.          
§ (2) bekezdése utal a fent idézett törvényi paragrafus szerinti továbbképzési program            
elkészítésére, a következők szerint: 

„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 egyeztetve évente          
egy alkalommal kerülhet sor.” 
  
A nevezett rendelet 1. § (10) bekezdése az alábbiakat nevesíti: 
„A nevelési –oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése          
előtt értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos          
végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak.” 
  
Az Önkormányzat fenntartásában működő XI. kerületi óvodák intézményvezetői a törvényi          
kötelezettségüknek eleget téve áttekintették és értékelték a 2016-2021 közötti időtartamra          
elfogadott Továbbképzési tervük időarányos megvalósítását, és erre építve - a          



nevelőtestületek véleményének kikérésével - elkészítették a következő 5 évre szóló          
továbbképzési programjukat. 
Valamennyi óvoda továbbképzési programja tartalmazza a szakvizsgára vonatkozó        
alprogramot és a továbbképzési alprogramot, továbbá az ezekhez kapcsolódó finanszírozási          
és helyettesítési alprogramokat. 
Az óvodák az elkészített továbbképzési programjukat az Óvodai Nevelés Országos          
Alapprogramjához igazítva és az intézményi Pedagógiai Programjukban megfogalmazott        
sajátosságoknak megfelelően állították össze. 
Elmondható, hogy a továbbképzési programok elkészítésekor főbb irányelvként határozták         
meg, hogy besoroláskor előnyben részesíthetik azokat a pedagógusokat, akiknek a          
hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb idejük van hátra, akiknek a részvételét az           
óvoda vezetője elrendelte, akik a szakvizsgára irányuló továbbképzésekre jelentkeztek és          
akiknek a továbbképzésben való részvételük a pedagógus-minősítésükhöz szükségesek. Az         
óvodák továbbképzési programja nem zárja ki az élethosszig tartó tanulásból, képzésből           
azokat sem, akik már a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségüknek korábban eleget          
tettek, illetve koruknál fogva már nem köti őket képzési kötelezettség. 
A szóban forgó intézményi továbbképzési programok tételesen szabályozzák a jogszabályok          
által lehetővé tett helyettesítéseket, a támogatási formákat, azok mértékét, illetve a           
támogatás visszafizetési kötelezettségének eseteit és módját. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben       
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 1.          
§ 1. (7) bekezdése szerint: 

„A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és         
továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt.” 

A fenntartó fenti jogával pályázati formában kíván élni, így erre vonatkozó elköteleződést a             
továbbképzési programok nem tartalmaznak. Az intézmények Pedagógiai Programjában a         
fenntartó javaslatára nevesített Érzékenyítő programhoz és Biztonságos közlekedési        
programhoz kötődő szakmai pedagógiai továbbképzéseket a 277/1997. (XII. 22.)         
Kormányrendelet 17. § (4) bekezdés a) pontjára hivatkozva teljes mértékben támogatja. 

Az intézményi továbbképzési programok a jogszabályi követeléseknek megfelelnek és a          
fenntartói elvárásokat teljesítik. Valamennyi továbbképzési program az előző        
továbbképzési időszak beszámolójára épül és tartalmazza az egyes intézmények         
közalkalmazotti tanácsának egyetértő véleményét. Az intézmények továbbképzési       
programjait, azok mellékleteit, a dokumentumokhoz kapcsolódó nyilatkozatokat       
megismerésre elektronikus formában a Képviselő-testületet tagjai számára rendelkezésre        
bocsátott. 

 
 



Az óvodák továbbképzési programjának elfogadása a fenntartó jogköre. A fentiek alapján           
kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati fenntartásban lévő óvodák          
2021. szeptember 1. – 2026. augusztus 31. közötti 5 éves időtartamra megtervezett            
továbbképzési programját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék. 
  
  
Budapest, 2020. február 3. 
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