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Továbbképzési program 

 

 

A program érvényességi ideje: 2013. szeptember 1. - 2018. augusztus 31-ig. 

 

A program jogszabályi alapja:  
 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban Knt.)  

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a pedagógus-továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

17/2010. (III. 30.) OKM rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzé-

sének részletes szabályairól 

29/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szól48/2012. (XII. 12.) 

EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szol-

gáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről ó törvény végrehajtásáról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a peda-

gógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

Az intézmény mindenkori pedagógiai programja. 

 

 

 

 

 

http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175803#sid256
http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175803#sid256
http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175803#sid256
http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175803#sid256
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1. Általános elvek 

 

A továbbképzési program elkészítéséhez szükséged helyzetelemzést az intézmény 

PP–ja tartalmazza.  

A továbbképzések egyik fő célja a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztése, a mód-

szertani megújulás, az önfejlesztés. Ennek megvalósítására a megjelenő európai 

uniós pályázatok teremtik a legjobb lehetőséget. 

A továbbképzési terv egységben kezelendő: 

 - a minden év március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel 

 - a pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával. 

 

A Köznevelési Törvény 7 évenként kötelezővé teszi a pedagógusok számára a to-

vábbképzésben való részvételt. A pedagógus továbbképzésben való részvétel köte-

lezettsége nem érinti azokat a pedagógusokat, akik 2012-ben betöltötték az 52. élet-

évüket. A továbbképzést sikeresen befejező pedagógusokat –  a hatályos jogszabály 

alapján – anyagi elismerésben kell részesíteni. A továbbképzésben részt nem vevő, 

vagy azt be nem fejező pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát a KJT. 30. § 1. d 

bek. szerint meg lehet szüntetni, mert feladatainak ellátására tartósan alkalmatlan-

nak tekinthető. 

A pedagógus akkor is rész vehet a továbbképzésben, ha 52. életévét már betöltötte, 

valamint a 7 évenkénti továbbképzési kötelezettségét már teljesítette. 

Amennyiben a pedagógus továbbképzésben való részvételéhez az iskola támogatá-

sát kívánja igénybe venni, vagy az érinti a munkaidejét, köteles írásban felvételét 

kérni a beiskolázási tervbe. Ezt minden naptári év december 31-ig teheti meg. Az 

igényelt képzési formáról, annak szükségességéről egyeztet az igazgatóval, a kép-

zési feltételekről tájékoztatást nyújt. Az intézményvezető ennek ismeretében dönti el, 

hogy milyen támogatást tud vállalni az iskola. Az igények ismeretében kialakult beis-

kolázási tervről a közalkalmazotti tanács véleményét ki kell kérni, és a tantestülettel 

el kell fogadtatnia. 

Minden képzés (újabb végzettség megszerzése, szakvizsga, továbbképzés) esetén 

az intézmény olyan időtartamra vállalja a támogatást, amely időtartamig az adott 

képzés programja szerint tart. Amennyiben a képzésen résztvevő dolgozó hosszabb 

idő alatt végzi el (pl. félévet ismétel), azt neki kell fizetnie. 
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A képzés eredményes elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, okle-

velet stb.) bemutatni. Amennyiben nem végzi el rendesen a képzést, az iskola nyúj-

totta támogatást vissza kell térítenie az intézménynek. 

 

2. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

 

A pedagógus szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul 

- az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításá-

hoz, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, 

- a pedagógus munkakörben ellátandó feladatokhoz szükséges képes-

ségek fejlesztéséhez, 

- továbbá a felsőfokú alképzéshez szorosan nem kötődő új ismeretek 

megszerzéséhez. 

 

 

Az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tantestületéből 6 fő 

rendelkezik pedagógus szakvizsgával, vagy azzal egyenértékű végzettséggel. Tan-

testületünk preferálja ezen képzésformán való részvételt, nemcsak szakmai, hanem 

anyagi megfontolásból is, hiszen a dolgozó számára fizetési osztály emelést jelent.  

 

2.1. Finanszírozás 

 

Előnyt élveznek azok a szakvizsgák, amelyek pedagógiai programunk megvalósítá-

sát segítik elő. A szakvizsgára való felkészítés költségtérítéses. Az iskola a részvételi 

díj 80%-át vállalja költségvetési keretéből. Utazási és szállásköltségek az éves költ-

ségvetésünk ismeretében vállalhatók át. A szakvizsgázó köteles az intézménnyel 

egyeztetni, hogy hol, milyen feltételek mellett kívánja megszerezni a szakvizsgát. Az 

iskola a lehető leggazdaságosabb megoldás esetén vállalja a fenti költségek téríté-

sét.  

Amennyiben a dolgozó neki felróható okból tanulmányait megszakítja, az addigi tá-

mogatást köteles az intézménynek visszafizetni. 
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Szakvizsga letételét követően a következő év január elsején a pedagógus magasabb 

fizetési osztályba sorolandó, valamint fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy 

évvel csökkenteni kell. 

 

2.2. Helyettesítés 

 

Elsődleges cél: a rendelkezésre álló kínálatból olyan felkészülési lehetőségek kivá-

lasztása, amelyek nem tanítási időben történnek. 

 

Ha ez nem lehetséges: 

- olyan órarend készítése, hogy a továbbképzési napon az érintett neve- 

lőnek a lehető legkevesebb órája legyen 

- szakos helyettesítés biztosítása 

- állandó helyettes beállítása 

 

 

3. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 

 

A hétévenkénti továbbképzés egy vagy több továbbképzés keretében legalább 120 

órai foglalkozáson való részvétellel teljesíthető. Egy-egy továbbképzésnek minimáli-

san 30 órásnak kell lennie. A továbbképzés eredményességét tanúsítvánnyal kell 

igazolni. 

Az elkövetkezendő öt évben nevelőtestületünk tagjai közül nem kötelezhető tovább-

képzésre az a pedagógus, aki az elmúlt 5 évben pedagógus végzettségén túl 

- főiskolai vagy egyetemi szakirányú képzésben oklevelet szerzett, 

- pedagógus szakvizsgával egyenértékű oklevelet szerzett, 

- legalább 120 órás intenzív tanfolyamon vett részt, 

- 2013-ban 55. életévét betöltötte  

(Az a pedagógus, aki 2012. szeptember 1-jén az ötvenkettedik életévét betöltötte, 

pedagógus-továbbképzésben történő részvételre nem kötelezhető.) 
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A továbbképzésben való részvételnél előnyben kell részesíteni azt a pedagógust, 

akik 

- 2013-ban 40. életévét betöltötte 

- aki az oktató, nevelő munka javítása, színvonalasabbá tétele érdeké-

ben képezi magát 

- aki olyan jellegű továbbképzésen vett részt, amely elősegíti a PP meg-

valósulását 

- aki több  mint 10 éve szerezte pedagógusi diplomáját. 

 

A beiskolázási tervbe való felvételt írásban kell kérni. 

 

 

3.1. Finanszírozás 

 

A költségvetésben rendelkezésre álló összeg felhasználható  

- a részvételi díj 80%-ának fedezésére 

- helyettesítési díjak fedezésére 

 

Amennyiben olyan pedagógus vesz részt továbbképzésben, aki nem szerepel a be-

iskolázási tervben, nem tarthat igényt a továbbképzés részvételi díjának, valamint 

egyéb költségének fedezetére. 

Amennyiben a dolgozó neki felróható okból tanulmányait megszakítja, az addigi tá-

mogatást köteles az intézménynek visszafizetni. 

 

A 120 órás továbbképzés eredményes teljesítése után a pedagógus fizetési fokoza-

tok közötti várakozási ideje 1 évvel csökken. A csökkentést a továbbképzést befeje-

ző évet követő január elseje után lehet foganatosítani.  

 

3.2. Helyettesítés 

 

Megegyezik a szakvizsgákra vonatkozó helyettesítési programmal. 
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A továbbképzési programot az igazgatói irodában és nevelői szobában nyomtatott 

formában helyezzük el. 

 

A továbbképzési programot a tantestület ötévenként, valamint jogszabályváltozás 

esetén felülvizsgálja és – szükség esetén – módosítja. 

 

Encs, 2013. március 11.  

 

 

 

 

   Malinkó András     Karsai Attila 
     KT elnök          igazgató 


