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Célja
A hatékonyan támogatható pedagógustudás, képesség, készség fejlesztése.
A továbbképzés alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket a pedagógushivatás iránt, segítse az
oktatás ágazati céljaival, az intézményi célokkal való azonosulást.

Törvényi vonatkozásai
Készült a 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről rendelkezései szerint, a Pedagógiai
programmal összhangban.

Hatálya
A továbbképzési program hatálya 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tart és
vonatkozik a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
ezen időszakban, munkaviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatott
munkatársakra.
A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint
továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető a munkaviszony esetében felmondással annak a
pedagógusnak a munkaviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt vagy
tanulmányait nem fejezte be sikeresen.
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 továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban
meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az
oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt kapott.

Szakvizsga alprogram
A szakvizsga célja
Hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához,
elmélyítéséhez, kiegészítéséhez és a pedagógus munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához
szükséges gyakorlat, képesség a pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez.

A szakvizsgára jelentkezés feltételei
A szakvizsgára történő felkészülésbe – kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el – az
érdekelt jelentkezése, írásbeli kérelme alapján történik a bekapcsolódás.
A szakvizsgára jelentkezés feltétele legalább pedagógus munkakör betöltésére jogosító
felsőfokú iskolai végzettség és legalább 3 év szakmai gyakorlat.
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A szakvizsga megszerzés helye
Szakvizsgát csak szakindítási engedéllyel elrendelkező pedagógusképzést folytató felsőoktatási
intézményben lehet tenni, csak ezen intézetek okleveleit fogadjuk el.
Mindenkori döntéskor figyelembe kell venni, hogy a szakvizsgára jelentkezés ne okozzon
fennakadást az oktató nevelő munka megtervezésében, szervezésében lebonyolításában.

Szakvizsga megszerzésének ütemezése
A beiskolázási tervek készítésekor, ha a jelentkezők száma meghaladja a lehetőségeket,
amellyel az oktatási intézményünk rendelkezik, az iskola igazgatójának rangsort kell felállítania
a jelentkezők között. A rangsorolásnál a pedagógus továbbképzésekre vonatkozó rangsorolási
elveket lehet érvényesíteni.
Előnyben kell részesíteni azt:
1. Akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra.
2. Akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte.
3. Illetőleg azt, aki a szakvizsgára jelentkezett.






Törekszünk arra, hogy az intézményben minél több szakvizsgázott pedagógus legyen.
Törekszünk arra, hogy minden szakmai munkaközösségben (majd hosszabb távon minden
tantárgy esetén) legyen szakvizsgázott pedagógusunk.
Támogatjuk azokat a szakvizsgát adó képzéseket, melyek a megyében (elsősorban Szegeden)
kerülnek megszervezésre, mivel az utazási- és szállásköltségeket így kívánjuk csökkenteni.
Támogatjuk azokat a szakvizsgát adó képzéseket, melyek a tanítási szünetek idejére esnek, vagy
a tanítási időszakban péntek délután és szombaton zajlanak.
Törekszünk arra, hogy a kínálatból kiválasszuk a szakmailag magas színvonalú, de alacsonyabb
költségű képzéseket.

Továbbképzési alprogram
A továbbképzés azoknak az ismereteknek, készségeknek a megújításra szolgál, amelyekre
szükség van a nevelő oktató munka keretében a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás
megtartásához, a köznevelési intézményi feladatok megszervezéséhez, a mérési, értékelési
feladatok, a közoktatási intézményi irányítási-vezetési feladatainak ellátásához. A
továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.
1) Korlátozott mértékben, legfeljebb és összesen 30 óra teljesíthető az alábbi módokon:






közoktatási kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel,
gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel,
nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó
tevékenységgel (önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak megfigyelésével
(óralátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek saját gyakorlatban való
kipróbálásával és bemutatásával (bemutató óra),
harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben
a képzési idő legalább az öt órát eléri (akár hat 5 órás képzés keretében),
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a köznevelési intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az
érintett nevelőtestület számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, feltéve, hogy az
elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok részvételével történik.

2) Akkreditált 30/60/90/120 órás továbbképzésekkel

Fontos szempontok a beiskolázási tervbe kerülés rangsorolásához
1)
2)
3)
4)

Életkor, akinek kevesebb, mint 2 éve van hátra az 55. életév betöltéséhez.
Már folyamatban lévő továbbképzésen való részvétel.
Aktuálisan fontos továbbképzésen való részvétel.
Akinek munkaterülete, beosztása alapján fontos a továbbképzés.

A továbbképzésre való jelentkezés eljárási szabályai
 A pedagógus részéről:
 A továbbképzési program ismerete után a pedagógusnak feladata a továbbképzési
lehetőségekről való tájékozódás, a felvételi kérelem elkészítése
 A beiskolázási terv elfogadása esetén a jelentkezés elkészítése és beadása a továbbképzést
szervező intézményhez.
 A munkáltató részéről:
 A továbbképzési program elfogadása után a munkáltató írásban értesíti a pedagógusokat, akik
a következő időszakban a továbbképzés hatálya alá tartoznak
 A beiskolázási terv elfogadása után írásban értesíti a munkavállalókat a felvételről vagy
elutasításról
 Elfogadhat a munkáltató olyan pedagógus kollégától is jelentkezést, aki nem szerepel a
továbbképzési tervben, de tudatnia kell a kollégával, hogy nem tarthat igényt ebben az esetben
a rendeletben meghatározott juttatásokra, illetve kedvezményekre.

A továbbképzés teljesítésének elmaradásából adódó jogi
következmény
Ha a hét évenkénti továbbképzésen a pedagógus saját hibájából nem vesz részt, a
munkaviszonyt a munkáltató megszüntetheti felmondással. A munkáltató ezzel a jogával csak
akkor élhet, ha a teljesedés elmaradásáért a pedagógus a felelős.

Továbbképzések ütemezése
Szakmai területek, tantárgyak prioritási rendje:
1. A tantárgyaknak megfelelő szintű tanári végzettségek megszerzése a törvényi előírásoknak,
változásoknak megfelelően
2. Iskolavezetők szakmai képzései
3. A helyi tantervünkben meghatározott tárgyak tanítására vonatkozó szakmai megújító
képzések
4. Szakmai-módszertani továbbképzések
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5. Pedagógiai programunkhoz igazodó képzések, kiemelten:
6. tanuláselméleti ismeretek,
7. neveléselméleti, pszichológiai ismeretek,
8. mérési, értékelési ismeretek.
9. Új műveltségterületekhez kapcsolódó ismeretek elsajátítását célzó továbbképzések
10. A továbbképzések, amelyek a NAT által meghatározott kompetenciaterületekre és tartalmakra
koncentrálnak.
11. Kiválóan Akkreditált Tehetségpontként működő intézményként a tehetségfejlesztést segítő
képzések
12. A mindennapos testnevelés bevezetését segítő szakmai képzések
13. A keresztény értékrend megerősítését célzó nevelési képzések
14. A számítógép, digitális tananyag használata minden tantárgy esetén fontos, ezért
intézményünk támogatja, hogy pedagógusai közül minél többen vegyenek részt ilyen irányú
továbbképzésen.
Az idegen nyelvtudás a szaktanáraink körében is felvetődő igény, ezért a lehetséges mértékig
támogatjuk az ez irányú törekvést.

Munkakörök prioritási rendje
A.
B.
C.
D.
E.

Iskolavezetők
Munkaközösség-vezetők
Szaktanárok, tanítók
Tehetségfejlesztők, szakkörvezetők
Osztályfőnökök
Amennyiben a fenti szempontok szerint nem dönthető el a jelentkezők sorrendje, akkor
azt kell előbbre sorolni, aki hosszabb ideje nem vett részt képzésen.
A felsorolt szakmai területen a pedagógusok által beadott kérelmeket is figyelembe vévetanévenként 1-3 fő beiskolázását tervezzük.

Helyettesítési alprogram
A továbbképzésen résztvevő kollégákat helyettesíteni kell.






Minden tanévben annyi kolléga vehet részt a továbbképzéseken, ami az iskola zavartalan
működését nem befolyásolja.
Egy-egy munkaterületről annyi pedagógus vehet részt egy adott évben továbbképzésen,
amennyi a szakszerű helyettesítés lehetőségét nem zavarja.
Azokat a továbbképzési lehetőségeket kell támogatni, amelyek az intézményi nevelő-oktató
munkán kívüli időben tartanak.
Szükség szerinti órarend-módosítással a helyettesítés rendszere egyszerűsíthető – amennyiben
a helyettesítés elkerülhetetlen lenne.
A helyettesítések tervezésekor figyelni kell a túlmunkára vonatkozó rendelkezéseket.

Finanszírozási alprogram
Finanszírozás rangsora:
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Helyettesítési feladatok finanszírozására (amennyiben nem oldható meg a kötött munkaidő
terhére).
Szakvizsgára történő felkészítésben, vagy azzal egyenértékű végzettség megszerzésére történő
felkészülésben a részvétel díjának 80%-a

I.
II.

Lehetőség szerint kihasználjuk a pályázati forrásokat.
A fenti szabályok szerinti kifizetések utáni költségeket a tanfolyami díj 20%-át a munkavállaló
fizeti.
Az a pedagógus, aki nem szerepel a továbbképzési tervben, jelentkezhet továbbképzésre,
de nem tarthat igényt a fenti támogatásra.

Pénzügyi rendelkezések
Ha a munkáltató intézkedése, elrendelése alapján kapcsolódott be a képzésbe a munkavállaló,
akkora költségeit meg kell téríteni. Ha a saját jelentkezése alapján kapcsolódott be a képzésbe
a munkavállaló, akkor az iskola nem köteles téríteni a továbbképzés költségeit.
Szakvizsgaképzésre jelentkezés esetén: képzése iskolarendszerben folyik. Ezért részére a
tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt kell részére biztosítani, az oktatási intézmény
által kibocsátott igazolás alapján. Ezen túlmenően vizsgánként a vizsga napját is beleértve 2
nap szabadidőt kell biztosítani. Diplomamunka, szakdolgozat, évfolyamdolgozat
elkészítéséhez ezen túlmenően 3 nap szabadidőt kell biztosítani Ezek a támogatások akkor is
járnak, ha szakvizsga képzés esetén a munkáltató támogatása nélkül vesz részt a képzésben a
munkavállaló. A szabadidő biztosításának idejére nem biztosított a munkabér, illetve az
átlagkereset. Tehát a szabadidő fizetés nélküli, engedélyezett távollétnek minősül.
A továbbképzésben való részvétel nem minősül iskolarendszerű képzésnek, ezért munkaidőkedvezmény nem jár.

Belső továbbképzési rendszer






Jogszabályi keretek között, központilag finanszírozott továbbképzéseken túl szükségesnek
tartjuk, hogy egy ettől eltérő, ezt kiegészítő belső továbbképzési rendszert is kiépítsünk.
Szükségességét az alábbiakkal indokoljuk:
Nevelőtestületi továbbképzések igénye: a pedagógiai programunk filozófiája, a kerettantervek
elvárásai a személyiség formálására helyezik a hangsúlyt. Az ehhez szükséges neveléselméleti,
pszichológiai és tanuláselméleti ismeretek beépítése napi munkánkba nem csak néhány tanár,
hanem valamennyi pedagógus feladata.
A kommunikáció fontossága, az információhordozók közötti tájékozódás szükségessége
megköveteli a pedagógusoktól, hogy a nyelvtanulás, és az informatikai ismereteinek
gyarapítása terén is képezze magát, próbáljon lépést tartani a kor követelményeivel.
Az állandóan változó jogszabályok szükségessé teszik, hogy az intézmény vezetői, gazdasági
szakemberei napra kész ismeretekkel rendelkezzenek. Ezeket az ismereteket – a nyomtatott
formán túl – különböző konferenciákon, tájékoztató előadásokon való részvétellel szerezhetik
meg.
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Nevelőtestületi képzések
A nevelőtestületi továbbképzés a pedagógus részére ingyenes. Témájáról az iskolavezetés dönt.
A szükséges pénzügyi forrás előteremtése: költségvetésből, illetve, ha mód van rá, pályázat
útján valósul meg.
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A továbbképzési rendszer működtetése
Hivatkozott
dokumentum
Hatályos jogszabályok
0. Továbbképzési
program

Tevékenység

Öt évre szóló továbbképzési
program elkészítése. A
szabályzat felülvizsgálata.
Nyilvántartások vezetése
- a diplomákról,
1. Hatályos jogszabályok
továbbképzésekről
- a továbbképzésre kötelezettekről
Továbbképzési
2. program
Továbbképzési igény bejelentése
Továbbképzési
program
3.
Nyilvántartások
Jelentkezési lapok
4. Adott évi beiskolázási
terv
5.

Adott évi beiskolázási
terv

Továbbképzési
6. program
Pedagógiai program

Felelős/résztvevők
igazgató,
igazgatóhelyettes

Létrejövő
dokumentum
Továbbképzési
program

Időpont

Legitimáció

Ötévente, az előírt
törvényi határidő
betartásával

Nevelőtestület

igazgatóhelyettes
gazdaságvezető

Nyilvántartások

folyamatos

érintett
pedagógusok

Jelentkezési lap

adott év március 10-ig

Beiskolázási terv elkészítése

igazgatóhelyettes,
gazdaságvezető

Adott évi beiskolázási
adott év március 15-ig
terv

A jelentkezők tájékoztatása a
támogatásról, illetve az
elutasításról.

igazgató

Írásbeli értesítés

adott év március 20-ig

Pénzügyi elszámolások,
elvégzett képzések
dokumentálása

érintett pedagógus
gazdasági vezető

Pénzügyi
nyilvántartások

folyamatos

A nevelőtestületi
továbbképzésre a
munkaközösségek javaslatainak
begyűjtése

igazgatóhelyettes

Javaslatok

adott év június 20.
illetve folyamatosan

9

7. Javaslatok
9.
8.

Belső továbbképzési
kínálat

Az éves továbbképzési témák,
illetve tanfolyam kínálatok
kiírása
Az elvégzett továbbképzések
hatékonyságának vizsgálata
A továbbképzések
megvalósítása

igazgató,
igazgatóhelyettes

Belső továbbképzési
kínálat

augusztus 31-ig

az érintett
pedagógusok
igazgató,
igazgatóhelyettes

Beszámoló a
képzésről

A képzés utáni
értekezleten

Intézményi helyzetkép, továbbképzési nyilvántartás – 2018. március
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Nevelőtestület

Záró rendelkezések
A továbbképzési programban foglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt
nyilvánítottak.
A szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra.
Jelen szabályzatot az intézmény irattárában kell megőrizni és a tanári szobában kell a
pedagógusok számára hozzáférhetővé tenni.

Záradék
A továbbképzési programot a nevelőtestület a 2018. március 5-i munkaértekezletén
véleményezte, és egyhangúan jóváhagyta.

Zsombó, 2018. március 5.
Pálmai Péter
igazgató
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Melléklet
Név

Diplomák
megszerzésének
dátumai

Szakvizsga
megszerzésének
dátuma

Továbbképzési ciklusok

Mentességek

1.

2.

1996.03.11

2011.06.23

2003.09.01 2010.08.31
teljesítve

2018.09.01 2025.08.31

3.

Megjegyzés

Születési
idő

55. életévét
betölti

1974.07.07

2029.07.06

1986.12.22

2041.12.21

Pedagógus2

2015.01.16

2022.09.01 2029.08.31

Mentesség: 2003.03.11ig
mentesség: 2013.02.20ig
mentesség: 2018.06.23ig
Mentesség: 2022.01.16ig

Pedagógus3

2017.07.01

2024.09.01 2031.08.31

Mentesség: 2024.08.31ig

1991.11.27

2046.11.26

Pedagógus4

2014.07.01

2021.09.012028.08.31

Mentesség: 2021.08.31ig

1990.01.02

2045.01.01

Pedagógus5

1987.06.20

1998.09.012005.08.31
óraadó

2005.09.012012.08.31
teljesítve

2012.09.012019.08.31
teljesítve

Mentesség: 1998.08.31ig

1965.12.31

2020.12.30

2003.09.012010.08.31
teljesítve

2010.09.012017.08.31
teljesítve

2020.09.012027.08.31

Mentesség: 2003.01.01ig
Mentesség: 2020.08.31ig

1971.08.08

2026.08.07

Mentesség: 2024.08.31ig

1973.08.30

2028.08.29

Mentesség: 2003.01.01ig
mentesség: 2013.06.18ig

1973.07.04

2028.07.03

Mentesség: 2012.06.20ig

1982.12.07

2037.12.06

Pedagógus1

2006.02.20

1991.04.22

Pedagógus6

1995.06.17

2013.06.14

2000.06.25

Pedagógus7

2017.02.23

2024.09.012031.08.31

Pedagógus8

1995.06.18

2007.06.18

2003.09.01 2010.08.31.
teljesítve

2013.09.01 2020.08.31.
teljesítve

Pedagógus9

2005.06.20

2014.06.10

2012.09.01 2019.08.31.

2021.09.01 2028.08.31.

2020.09.01 –
2027.08.31.
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Melléklet
teljesítve

Pedagógus10

1999.06.07

1987.05.28

Pedagógus17

2003.06.28

Pedagógus18

2007.07.14

2015.10.11

Mentesség: 2003.01.01ig
mentesség: 2018.06.23ig

1969.05.02

2024.05.01

2012.09.01 2019.08.31
teljesítve

Mentesség: 1998.08.31ig
mentesség: 2005.06.12.

1967.06.27

2022.06.26

2015.09.01 2022.08.31.
teljesítve

Mentesség: 1998.08.31

1966.04.28

2021.04.27

Mentesség: 2013.06.12.

1979.06.07

2034.06.06

Mentesség: 2010.08.31

1980.03.10

2035.03.10

1984.05.04

2039.05.04

2017.09.01 2024.08.31

1998.09.01 2005.08.31.
más intézmény

2005.09.01 2012.08.31.
más intézmény

2012.09.012019.08.31

2003.09.01 2010.08.31
teljesítve

2010.09.01 2017.08.31
teljesítve

2018.09.01 2025.08.31.

1998.09.01 2005.08.31
teljesítve

2005.09.01 2012.08.31
teljesítve

1998.09.01 2005.08.31.
teljesítve

2008.09.01 2015.08.31.
teljesítve

2013.09.01 2020.08.31.
teljesítve

2020.09.01 –
2027.08.31.

2010.09.012017.08.31
teljesítve

2019.09.012026.08.31.

1991.06.18

2006.06.12

1960.10.11

2005.09.01 2012.08.31.
teljesítve

1994.06.16

Pedagógus16

Mentesség: 1998.08.31ig

1998.09.01 2005.08.31.
más intézmény

1984.06.29

1988.06.15

2020.10.30

2010.06.25

1998.06.12

Pedagógus15

1965.10.31

2023.09.012030.08.31

2011.06.23

Pedagógus14

2029.07.14

2012.09.01 2019.08.31.
teljesítve

2007.02.15

Pedagógus13

1974.07.15

2003.09.012010.08.31.
teljesítve

1991.02.04

Pedagógus12

Mentesség: 2003.01.01ig
mentesség: 2012.01.25ig
mentesség: 2023.06.17ig
Mentesség: 1998.08.31ig
Mentesség: 2017.08.31ig

2016.06.17

2005.01.25

Pedagógus11

mentesség: 2021.06.10ig

2000.12.22

2012.06.12

2015. októberében
betöltötte az 55. életévét.

mentesség: 2007.12.22.

mentesség: 2019.08.31.

Mentesség: 2014.08.31ig

2018.09.012025.08.31

13

Melléklet

Pedagógus19

1996.06.10

2016.06.17

2003.09.012010.08.31.
más intézmény

2010.09.012017.08.31.
teljesítve

2023.09.012030.08.31

Mentesség: 2003.08.31

1975.07.02

2030.07.01

mentesség: 2023.06.17

Pedagógus20

2005.07.02

2012.09.012019.08.31
2018.09.01-ig más
intézmény

2019.09.012026.08.31

Mentesség:
2012.08.31ig

1983.05.04

2038.05.03

Pedagógus21

1979.06.05

1998.09.012005.08.31
más intézmény

2005.09.012012.08.31
teljesítve

Mentesség: 1998.08.31

1957.02.14

2012.02.14

Mentesség: 2022.08.31

1989.09.15

2044.09.14

Mentesség: 1998.08.31

1961.12.05

2016.12.04

1979.10.27

2034.10.26

1965.05.27

2020.05.26

1962.06.07

2017.06.06

1978.03.25

2033.03.24

Pedagógus22

2015.07.05

2022.09.01 2029.08.31

Pedagógus23

1986.06.11

1998.09.012005.08.31

Pedagógus24

2002.06.17
2006.06.16

Pedagógus25

1993.06.04
1995.06.16

Pedagógus26

Pedagógus27

1984.06.20

2005.06.09

2014.06.10

2012-ben betöltötte az
55. életévét.

2005.09.012012.08.31

2012.09.012019.08.31

más intézmény

teljesítve

teljesítve

2009.09.01 2016.08.31
teljesítve

2013.09.012020.08.31
teljesítve

2021.09.012028.08.31.

2016. decemberében
betöltötte az 55. életévét.
Mentesség: 2009.08.31
Mentesség: 2013.08.31

2003.09.01 2010.08.31
más intézmény

2010.09.01 2017.08.31
más intézmény

2017.09.01 2024.08.31

mentesség: 2021.08.31ig
Mentesség: 2003.08.31ig

1998.09.012005.08.31.
más intézmény

2005.09.012012.08.31
más intézmény

2012.09.012019.08.31

Mentesség: 1998.08.31ig

2012.09.012019.08.31.
teljesítve

2019.09.012026.08.31

2017. júniusában
betöltötte az 55. életévét.
Mentesség: 2012.08.31ig
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Melléklet

Pedagógus28

2010.11.09

Mentesség: 2017.11.09ig

2017.11.10 2024.08.31

15

1983.09.22

2038.09.21

