
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben       
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 1.          
§ (3) bekezdése, továbbá az 1. § (8) bekezdésének a) pontja a következőket mondja ki: 

„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 az Nkt. 83. § (2) bekezdésének e) pontja alapján ellenőrzi 
a) a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program            
összhangját.” 
  
Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő kerületi óvodák intézményvezetői a        
nevelőtestületek bevonásával és a közalkalmazotti tanácsok véleményének kikérésével        
elkészítették a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó pedagógus beiskolázási tervüket. Az          
óvodák a beiskolázási tervüket az érvényben lévő 5 éves továbbképzési programjukban           
foglaltak alapján állították össze. A beiskolázási terveket mindemellett az Óvodai Nevelés           
Országos Alapprogramjához igazítva és az intézményi Pedagógiai Programjukban        
megfogalmazott sajátosságoknak megfelelően készítették el. 
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, 2016-ban 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. 

A beiskolázási terveket az intézmények a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárgyév          
március 15-éig elkészítették. A fenntartói ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a           
dokumentumok a törvényi előírásoknak és az érvényben lévő intézményi 5 éves           
továbbképzési programokban foglaltaknak megfelelnek. 



Az óvodák beiskolázási tervének ellenőrzése a fenntartó jogköre. Az intézmények          
beiskolázási tervét – a dokumentumokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekkel – megismerésre         
elektronikus formában a Kulturális és Köznevelési Bizottság tagjai számára rendelkezésre          
bocsátott. 

Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2014. (XII.         
22.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési          
Szabályzatának 5. melléklete a bizottságoknak a Képviselő-testület által az SZMSZ-ben          
meghatározott ellenőrzési feladatköreire hivatkozva, kérem a tisztelt Kulturális és         
Köznevelési Bizottságot, hogy az önkormányzati fenntartásban lévő óvodák 2020.         
szeptember 1. – 2021. augusztus 31. közötti 1 éves időtartamra vonatkozó beiskolázási            
tervének ellenőrzéséről szóló tájékoztatást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

Budapest, 2020. február 06. 
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