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1. Bevezető: Jogszabályok, rendeletek 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt); 

 A Kormány 346/2013. (IX.30.) Kormány rendelete a pedagógus 

továbbképzésről,a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és a kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) 

Kormány rendelet (Korm.ren.) módosításáról 

 2012. évi CXXIII. törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény módosításáról (Nft) 

 A többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak 

jogállásáról (Kjt); 

 Továbbképzési Szabályzat 

Létrejöttét a továbbképzésről, a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről a 277/1997. (XII.22) Korm. rendelet a 346/2013.(IX.30.) Korm. 

rendelet, valamint a Nkt. 62§ (2) ls (3) bekezdései rendelkeznek. 

1.1. Az óvodapedagógus továbbképzése 

A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal továbbképzésben vesz részt. Az 

első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. 

Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti 

jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy 

tanulmányait nem fejezte be sikeresen. 

Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus 

szakvizsgát tett, a vizsgák letétele után hét évben, és mentesül az is, aki betöltötte 

az 55. életévét. 

A Pedagógus II. a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (továbbiakban: Kutatótanár) 

fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra, amennyiben 

továbbképzési kötelezettségének a kilencedik nevelési év végéig önhibájából nem 

tesz eleget. 

1.2. A továbbképzésével kapcsolatos rendelkezések 

A pedagógus, aki nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai 

végzettséggel látja el, olyan továbbképzésen kell részt vennie, amely hozzájárul az 

adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapkészségekben megszerzett 

ismeretek és jártassá megújításához, kiegészítéséhez ( a továbbiakban: szakmai 



megújító képzés). A rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító 

képzésben való részvétel óta legalább 10 év telt el. 

1.3. A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető: 

- a következő, bármelyi további szakképzettség vagy szakképesítés körébe 

tartozó, 

- a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letétét igazoló 

oklevél, 

- a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségenk és 

szakképzettségnek megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi szintet 

biztosító képzési ciklusban szerezhető további oklevél,  

- a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzetség 

megléte esetén további, a pedagógus-munkakör, a nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, 

felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél vagy szakirányú 

továbbképzésben szerzett oklevél, …. 

- a részismeret megszerzésére irányuló, legalább 30 kreditpontot eredményező 

képzés. 

2. A fenntartó jogosítványai a továbbképzéssel kapcsolatosan 

A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a 

fenntartó fogadja el. 

Meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, 

amelyekhez támogatást nyújt és egyben ellenőrzi: 

a) a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program 

összhangját, 

b) a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét. 

A továbbképzésekkel kapcsolatos fenntartói elvárásokat évenként a 

„Továbbképzési (terv) program” melléklete tartalmazza. 

3. Továbbképzési program 

- Az óvoda vezetője készíti el, öt évre szól (továbbképzési időszak). 

- A továbbképzési időszak 2015-2020-ig tart. 

- (A 2013-2014-es időszak úgynevezett átmeneti időszak. 

- A nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. 

- A program elfogadása előtt be kell szerezni a Közalkalmazotti tanács (a 

továbbiakban: KT) véleményét. 

- Terezni kell a létszámot, az időkeretet. A finanszírozásra és a helyettesítésre 

vonatkozó alprogramot (amennyiben szükséges). 

 



3.1. Beiskolázási terv 

- Egy nevelési évre szól, melyet minden év március 15-éig kell elkészíteni az óvoda 

vezetőjének a szakmai munkaközösség bevonásával. 

- A program elfogadása előtt be kell szerezni a KT véleményét. 

- Az vehető fel, aki írásban kérte felvételét és megfelel a Továbbképzési 

szabályzatban foglaltaknak. Az írásos kérelem az óvodavezető jóváhagyásával 

válik érvényessé, amely egyben az érintett értesítése is. 

- A fenntartó részére minden nevelési évben a munkatervvel együtt kell továbbítani. 

A beiskolázási terv tartalmazza: 

a) név, munkakör, 

b) továbbképzés megjelölése, 

c) várható kezdő és befejező időpont, 

d) várható távollét ideje, 

e) helyettesítés rendje. 

Előnyben kell részesíteni: 

- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van 

hátra, 

- akinek a részvételét a munkáltató elrendelte, 

- aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik,  

- akinek a minősítéshez szükséges. 

Közvetlenül is jelentkezhet továbbképzésre az, aki nem tart igényt az ehhez fűződő 

munkáltatói kedvezményekre. 

4. A továbbképzések támogatási rendszere 

A finanszírozási alprogramban kell tervezni: 

- a helyettesítést, 

- a támogatás mértékének %-os arányát, amely nem lehet több a díj nyolcvan 

százalékánál. 

A hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát, ha: 

- a minősítéshez szükséges ( részvételi díj teljes összege finanszírozható), 

- rendelkezésre álll a szükséges fedezet (költségvetés, saját forrás, pályázati 

támogatás), 

- a foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja (ebben az esetben tanulmányi 

szerződést kell kötni). 

- amennyiben a helyettesítésre nincs szükség. 

Teljes részvételi díj kifizetése esetén a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt 

könyvek, tankönyvek, segédanyagok intézményi tulajdonba kerüljön. 

 



- A képzésre kifizetett részvételi díj visszafizetésére kötelezett az 

óvodapedagógus akkor, ha: 

önhibájából nem teljesíti a képzési kötelezettségét, 

- megszűnik a közalkalmazotti jogviszony (a dolgozó felmondása, vagy nem 

megfelelő munkavégzés miatti felmentés esetén). 

Visszafizetési kötelezettség alóli mentesség: 

- másik köznevelési intézményben illetve köznevelési irányításban 

elhelyezkedve folytatja a továbbképzést, a pedagógus szakvizsgára való 

felkészülést, 

- tanulmányi szerződésben foglaltak alapján. 

A költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználható: 

a) a részvételi díj kifizetéséhez, mely nem lehet több a díj nyolcvan százalékánál, 

b) utazás, szállás, étkezés, könyv, stb. 

c) helyettesítési feladatok ellátásához, 

d) a továbbképzést teljesítők anyagi elismeréséhez. 

A várakozási idő csökkentése hétévenként egy alkalommal illeti meg a köznevelési 

intézmény dolgozóját akkor is, ha a továbbképzés követelményeit többször 

teljesítette ebben az időszakban. 

5. A továbbképzések nyilvántartása 

- Az óvoda nyilvántartja: 

az óvodapedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási 

intézményben szerzett okleveleket, 

- azokat, akiknél a pedagógus-szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel, 

- azokat, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya 

alá tartoznak, 

- a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, tudományos fokozat 

megszerzését, 

- a továbbképzésben való részvételt és a továbbképzés teljesítését. 

A Továbbképzési szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

mellékleteként szerepel. 

Szuhogy, 2015. 

 

 

 



6. Záradék 

A Továbbképzési szabályzatot a nevelőtestület véleményezte, és elfogadta: 

Szuhogy 2015. 

  

 Fórisné Nagy Márta 

 óvodavezető 


