


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 
 

2022-2027. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ötéves továbbképzési program 
2017 – 2022-ig 

 
Továbbképzési programot meghatározó elvek és előírások 

 Iskolánk továbbképzési programja középtávon ( öt évre ) rögzíti az intézmény pedagógusainak, 
pedagógus  továbbképzésére vonatkozó tervezetét, és az ehhez kapcsolódó feladatokat. 

 A beiskolázási terv a továbbképzési program része, egy tanítási évre vonatkozik, meghatározza 
az intézmény pedagógusai által elvégzendő továbbképzési feladatokat. 

 Az egyéves beiskolázási tervet a továbbképzési program alapján, minden év március 15-ig kell 
elkészíteni. 

 A továbbképzési programot és a beiskolázási tervet az intézmény vezetője készíti el, és 
nevelőtestület véleményezi . 

 A jelen továbbképzési program : 2022. szeptember 1-jétől 2027. augusztus 31-ig tart. 
 

Az intézmény beiskolázási terve tartalmazza: 

 Azon közalkalmazottak nevét és munkakörét, akiknek a továbbképzésben 
való részvételét tervezik 

 A tervezett továbbképzés megjelölését 
 Várható kezdő és befejező időpontját 
 A várható távollét idejét, és a várható költségeit 
 A helyettesítés rendjét 

 
A beiskolázási tervbe előnyben kell részesíteni azt, 

 Akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra 
 Akinek továbbképzését a munkáltató elrendelte 
 Aki szakvizsgába beszámítható továbbképzésbe jelentkezik 
 Aki  Biatorbágy Önkormányzata által meghirdetett pályázaton továbbképzési 

támogatást nyert el. 
 A beiskolázási tervbe az a pedagógus vehető fel, aki írásban kérte, és megfelel a 

továbbképzés feltételeinek 
 Az intézmény vezetője a beiskolázási tervbe való felvételről, illetve kihagyásáról 

írásban értesíti az érintetteket. 
A továbbképzési program részei: 

1. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 
2. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 
3. Finanszírozási alprogram 
4. Helyettesítésre vonatkozó alprogram 



 
 

1. Továbbképzésre vonatkozó alprogram – célja: 

 a szakos ellátottság növelése, hiányszakok pótlása 

 a pedagógusok módszertani kultúrájának növelése, kiemelten az IKT eszközök és interaktív 
tananyagok használata 

 nemzetiségi iskolák számára előírt végzettségi és szakképzettségi követelmények biztosítása 

 az intézmény tevékenységeinek megszervezéséhez szükséges ismeretek elsajátítása 
 

A pedagógus továbbképzési rendszer legfontosabb elemei a következők: 

 Hétévenként ( hét éven belül ) kötelező a pedagógusok számára. 
 A pedagógusok kötelező továbbképzésében azok a pedagógusok kötelesek részt venni, akik 

1991. december 30-a előtt szerezték meg pedagógus szakképesítésüket. 
 1991. december 30-a után szakképesítést szerzett pedagógusok számára a képzési 

kötelezettség a pedagógusdiploma betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik 
év szeptember 1-jétől kezdődik. 

 Nem kötelezhető továbbképzésre az a pedagógus aki a Kjt. hatályba lépésekor / 2012.09.01. / 
52. életévét betöltötte. 

 A pedagógus-továbbképzésben való részvételi kötelezettség nem érinti azon pedagógusokat, 
akik már betöltötték 55. életévüket. 

 A továbbképzésben önhibájából részt nem vevő, vagy azt be nem fejező pedagógus 
közalkalmazotti jogviszonyát – a KJT 30.§ (1) bekezdés d) pont szerint – meg lehet szüntetni, 
mert feladatainak ellátására tartósan alkalmatlannak tekinthető. 

 A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha 55. életévét már betöltötte, valamint 
hétévenkénti kötelezettségét már teljesítette. 

 Szakvizsgát szerzett pedagógus, a szakvizsga megszerzése után 7 évre mentesül továbbképzési 
kötelezettség alól. 
 
A hétévenkénti továbbképzés a következő formában teljesíthető: 

 Legalább 120 óra / tanórai / foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi 
követelmények teljesítésével. 

 További egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett másod diploma vagy további 
oklevélmegszerzésével. 

 A nevelő- és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben ( OKJ ) szereplő 

felsőfokú szakképzettség megszerzésével. 

 A pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letétét igazoló oklevél megszerzésével. 

 7 évenkénti továbbképzés legfeljebb 25%-a (30 óra) együttesen teljesíthető: gyakornok 
felkészítésében szakmai segítőként; - önképzéssel, bemutató órák és óralátogatások útján;- 
30 óránál rövidebb, de min. 5 órás nem akkreditált képzéssel – ha mindezt a munkáltató 
igazolja. 

 346/2013(IX:30) Korm. r.alapján nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésével is teljesíthető. 



 
 

A továbbképzés szakaszai 

 Azoknál, akik 1990. december 30. után végeztek, a kezdő időpont meghatározásánál mindig az 
első olyan oklevél az irányadó, amellyel a pedagógus munkakört be lehet tölteni. Azoknál, akik 
1990. december 01. előtt végeztek, ott a ciklus 1998. június 01.indul.  

 Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, aki szakvizsgát vagy egyéb jogszabályban 
meghatározott vizsgát tett, a vizsga letétele utáni 7 évben = 2012.aug. 31-ig volt hatályban 

 2012. szept. 1.-je után mentességet már csak a szakvizsga letétele biztosít. 
 Akik 1993.01.01. után szerezték meg diplomájukat azok számára az első továbbképzési ciklus 

2003.09.01-jén indult. 
 Nem kötelezhető továbbképzésre az, aki már 55. életévét betöltötte. 
 Az iskola pedagógusainak 7 évenkénti képzési ciklusainak kimutatását az 1sz. melléklet 

tartalmazza. 
 

Következő öt évben szükséges  továbbképzések - 120 ÓRA TELJESÍTÉSE: 

A fent leírtak alapján továbbképzésben való részvétel kötelező a következő nevelők számára:  

/ név + 7 éves ciklusa / 

1. Fidlerné Kiss Annamária (GYES) 
2. Geiger Katalin (GYES) 
3. Gémes Anetta 
4. Gyimesi Géza Péterné 
5. Hajzukné Rack Noémi 
6. Házenfratz Kinga (GYES) 
7. Hutkai-Molnár Diána 
8. Kerti-Göncz Ágnes 
9. Kiss Lászlóné (GYES) 
10. Koczor Viktória 
11. Marozs László 
12. Orosz Ágnes 
13. Perjés Bálint 
14. Piroska Kata 
15. Rádi Rita 
16. Tóthné Baksa Ildikó 
17. Varga Monika 
 

         

 

 



 
 

   MUNKAKŐR BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSE 

A meglévő német műveltség terület képzettség mellé, nemzetiségi tanító ill. tanári végzettség 

megszerzése. 

1. Szőke Lívia – tanító – a képzés folyamatban van 
 

SZAKOS ELLÁTOTTSÁG  BIZTOSÍTÁSÁRA 

Jelenleg minden tantárgy szakos ellátása biztosított 

2. Szakvizsgára vonatkozó alprogram - Célja: 

Hozzájárul az alap és mesterképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, a 

pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez. 

          A pedagógus  szakvizsgára vonatkozó elvek: 

A szakvizsga letétele a pedagógus számára nem kötelező 
A szakvizsga egy lehetőség a szakmai továbblépésre és a továbbképzésre 
 

3. Finanszírozási alprogram 

 A szakvizsgára történő felkészítés és a kötelező továbbképzés költségtérítéses formában 
szerveződik. 

 A továbbképzési program végrehajtásához szükséges forrásokat a pedagógus –továbbképzés 
céljára biztosított központi költségvetési hozzájárulás formájában a kormányzat biztosítja. 

 A költségek fedezéséhez a Köznevelési törvény alapján az éves költségvetési törvényben 
foglaltak szerint a munkáltató hozzájárulhat. 

 Pályázati forrás felhasználásával is biztosítható a képzésen való részvétel. 
 Csak azok a továbbképzések támogathatók, amelyeket az oktatási miniszter akkreditált. 
  

A költségvetési hozzájárulás felhasználható az alábbiakra: 

 A kötelező pedagógus – továbbképzésben való részvétel, a szakvizsgára történő felkészülés 
költségeihez. 

 Valamint a teljes tantestület szakmai fejlődését célzó pedagógiai tárgyú előadások helyben 
történő megszervezésére 

 Továbbképzések részvételi díjának teljes vagy részleges átvállalásához. 
 Továbbképzés céljára meghívott előadók költségtérítésére. 

 
 

 



 
 

A költségvetési hozzájárulás felhasználásának mértéke: 

 A részvételi díj kifizetéséhez ( tandíjhoz ) intézményünk a központi költségvetésből ( a 
továbbképzési keretből ) legfeljebb 80%-ban járul hozzá. 

 Abban az esetben, ha a pedagógus olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási 
gondok megoldását szolgálja, továbbá munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, nem kell 
helyettesíteni, a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás ( tandíj ) a központi 
költségvetésből származó forrás terhére 100% is lehet. 

 A központi költségvetés fennmaradó 20%-ában a továbbképzésben résztvevők helyettesítési 
díja kerül finanszírozásra. 

 A továbbképzésben, szakvizsgára való felkészülésben résztvevő pedagógus kötelező óraszáma - 
az intézmény vezetőjének egyedi döntése alapján – csökkenthető. 
 
Az eredményes szakvizsgát igazoló tanúsítvány a minősítő eljárásra történő jelentkezés során 

érvényesíthető. A minősítő vizsga sikeres letételét követően jelent illetménynövekedést. 

Az a pedagógus, aki nem szerepel az intézmény beiskolázási tervében: 

Nem tarthat igényt a továbbképzés, szakvizsga részvételi díjának megtérítésére, 

Nem számíthat arra, hogy a továbbképzéssel kapcsolatos költségeit az 
intézmény támogatja. 
 
Amennyiben a továbbképzési keret teljes mértékben nem került felhasználásra és a tantestület 
is jóváhagyja, úgy a továbbképzési programban nem szereplő pedagógus is részesülhet 
továbbképzési támogatásban. 
A továbbképzések ütemezését az éves beiskolázási terv tartalmazza. 
 

         4. Helyettesítési alprogram 

 Intézményünk a tantárgyfelosztást figyelembe véve alakítja ki helyettesítési rendjét. A 
              továbbtanulás miatt távol lévő pedagógusok helyettesítésénél szakos helyettesítésekre 
              törekszik. 

 A helyettesítési feladatok ellátására minden évben a központi normatíva keretének 
maximum 50%-át lehet fordítani. A fennmaradó összeg használható fel a képzések 
egyéb kiadásainak finanszírozására. 

 

 

 

 

 



 
 

ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 

 

1. Jelen Továbbképzési program érvényességi ideje 

2022. szeptember 01.napjától lép hatályba, és érvényessége 2027. augusztus 31-ig 
terjedő időre szól. 
 
2. A Továbbképzési program felülvizsgálata 

A Programban szereplő feladatok felülvizsgálata, a végrehajtás ellenőrzése ötévente 
történik. 
 
3. A Továbbképzési program módosítására akkor kerül sor 

Amikor a jogszabály módosítás előírja. 

Amennyiben a Program megvalósulásának értékelésekor nyert eredmény szükségessé 
teszi. 

Amennyiben a nevelőtestület egyharmada kéri. 
 

4. A Továbbképzési program nyilvánossága 

A Továbbképzési program megtalálható az igazgatói irodában – papír alapon és elektronikus 

adathordozón. 

 

Biatorbágy, 2022. 03. 11. 

 

A 2022-2027-ig tartó ciklusra vonatkozó továbbképzési programot a                     

nevelőtestület 2022. március 11-ei ülésén megvitatta, s az abban foglaltakat jóváhagyásra 

javasolja. (jelenléti ív mellékelve) 

 

 

                                                                             Rack Ferencné 
                                                                                                               igazgató           
                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 
 

 


