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A továbbképzési program elkészítésénél figyelembe vett jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 

- 277/1997. (XII.22.) Korm.rend. 

valamint: 

- az iskola pedagógiai programja, 

- a továbbképzések helyi szabályozása, 

- a pedagógusok továbbképzési kötelezettségének nyilvántartása. 

 

A továbbképzési program alapján elkészített beiskolázási tervben, előnyben kell részesíteni 

azt a pedagógust: 

- akinek kevesebb ideje van hátra a továbbképzési követelmények teljesítéséhez, 

- akinek a munkáltató rendeli el a továbbképzését, 

- aki szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik, 

- aki további szak oktatására jogosító oklevelet kíván szerezni, és az iskolában 

hasznosítani tudja, 

- aki a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség megszerzését követően nem a 

szakmájában dolgozott. 

 

Amennyiben az iskolában folyó nevelő-oktató munkát, ill. a feladatellátást érintő jelentős 

változások következnek be, a prioritás változhat; ekkor a program és a terv módosítása 

szükséges. 

 

A szakvizsgára vonatkozó alprogram 

 

Támogatott képzések: 

 

Szak pedagógus létszám 

szakvizsgára felkészítő továbbképzés 2 fő 

 

A szakvizsgára felkészítő továbbképzéseken 2 fő pedagógus részvételét támogatjuk. Előnyt 

élvez a beiskolázásnál az a pedagógus, aki a szakvizsga letételét megelőzően olyan képzésen 

vett részt, amellyel újabb szak oktatására szerez jogosultságot, és ezt iskolánkban hasznosítani 

tudja. 
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A továbbképzésekre vonatkozó alprogram 

 

Egyetemi szintű alapképzésben, kiegészítő alapképzésben további oklevél megszerzése: 

 

pedagógus létszám szemeszterek száma 

3 fő 30 

 

Akkreditált tanfolyamon való részvétel: 

 

tanév fő tanfolyami órák száma 

2019/20 10 600 

2020/21 10 600 

2021/22 10 600 

2022/23 10 600 

2023/24 10 600 

 

A tanfolyam kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a már meglévő ismeretek és készségek 

megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgáljon, azokra, amelyekre a mindennapi nevelő-

oktató munkában szükség van. Előnyt élveznek a pályázati forrásból finanszírozott képzések. 

 

A finanszírozásra vonatkozó alprogram 

 

A szakvizsgára történő felkészítés, valamint a továbbképzéseken való részvétel forrásai: 

- a központi költségvetés, 

- a munkáltató, 

- a részvevő. 

 

A költségvetésből biztosított hozzájárulásból az alább felsorolt költségek finanszírozhatók, 

prioritás szerint: 

- a programban résztvevő távolléte miatt felmerült helyettesítési költség teljes összege, 

- az újabb oklevél megszerzéséért tanulmányait folytató tandíjának és a továbbképzésen 

részt vevő részvételi díjának legfeljebb 80%-a, 
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- A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan 

százalékát, ha 

a) az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetési támogatás nélkül 

biztosítani tudja, 

b) az ehhez szükséges fedezetet a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani 

tudja, 

c) a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják, vagy 

d) a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más 

olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási gondok megoldását 

szolgálja, feltéve, hogy helyettesítésére nincs szükség, továbbá a továbbképzésben 

való részvétel miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint ha a 

munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött. 

 

- az egyéb költségek (pl. utazás, szállás) kifizetésének munkáltatói támogatása, annak a 

pedagógusnak, aki kötelező továbbképzésen vett részt. 

 

Az előzőekben leírtakon túl, a munkáltató a finanszírozás mértékének megállapításakor 

elsősorban a tanulmányi szerződésekben vállalt kötelezettségének tesz eleget, ezt 

követően azon tanulmányi költségeinek programjához járul hozzá, akik ezen programban 

foglaltak szerint előnyt élveznek a beiskolázási tervbe történő felvételnél. 

 

Abban az esetben, ha továbbképzésben részt vevő tanulmányai miatt távol van, és nem 

kell helyettesíteni, a jogszabályban előírtak szerint jogosult a felmerült költségeihez való 

hozzájárulásra. 

 

Az a pedagógus, akinek a szakvizsgára történő felkészítésen, továbbképzésen történő 

részvételét a munkáltató rendelte el, részvételi díjának, költségeinek teljes térítésére 

tarthat igényt. 

 

Az a pedagógus, aki továbbképzésen vesz részt, de nem szerepel a beiskolázási tervben, 

nem jogosult a részvételi díjhoz, tovább felmerült költségeihez való hozzájáruláshoz. 

 

A helyettesítésre vonatkozó alprogram 

 

Az órarend összeállításánál ügyelni kell arra, hogy a képzési napokon a 

továbbképzésekben részt vevő pedagógusnak 

- a heti tanítási óraszáma a kötelező óraszámot ne haladja meg, 
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Akkreditált tanfolyamon való részvétel: 

 

tanév fő tanfolyami órák száma 

2019/2020 10 600 

 

Az akkreditált tanfolyamok közül a lemorzsolódás csökkentését támogatja: 

 

Program Időtartama Résztvevők 

Pályaorientáció támogatása az 

iskolában 
30 óra 2 fő 

Bevezetés az alkotópedagógiai 

módszertanba, alkotó eszközök a 

gyakorlati oktatásban makerspace 

környezetben 

60 óra 1 fő 

 

 


