A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 19/2020
Decs nagyközség képviselő-testületének 2020. február 26. napján
1430 órakor megtartandó ülésére

a Decs Tesz-Vesz Óvoda öt éves továbbképzési programjának
módosítása és 2020/2021 nevelési évre vonatkozó
továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Borbandi Gyöngyvér óvodaigazgató
Készítette:

Borbandi Gyöngyvér óvodaigazgató

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja:
Humán Bizottság 2020. február 24.

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (1) bekezdés k) pontja és
(2) bekezdése kimondja, hogy a pedagógus kötelessége, hogy „részt vegyen a számára előírt
pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát.
(2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint
- továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással,
közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak a
pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben
önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen….”

A
pedagógus-továbbképzésről,
a
pedagógus-szakvizsgáról,
valamint
a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése szerint:
„(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője, a pedagógiai program figyelembevételével
középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot
készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a
fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember
hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be.
A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell
elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy
alkalommal kerülhet sor.
(3) A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy
nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet a köznevelési

intézmény vezetője - a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában az azonos
munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők
közreműködésével - dolgozza ki. A beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden év
március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre.”

Intézményünk öt éves továbbképzési programját Decs Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 33/2018(II.28) önkormányzati határozatában hagyta jóvá. A folyamatos
személyi változások azonban indokolttá tették a program felülvizsgálatát.
- az 1.sz. melléklet helyébe a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete lép
a 2.sz. melléklet helyébe a jelen előterjesztés 2 sz. melléklet lép A felülvizsgálat
eredményeképp a következő módosításokat eszközöljük:
- a 3.sz melléklet helyébe, a jelen előterjesztés 3 sz. melléklet lép
Egyéb változtatások a programban nem történtek.
2020 januárjában programunk alapján elkészült 2020/2021-es nevelési évre továbbképzési
tervünk, mellyel a nevelőtestület egyetértett, elfogadott. (lásd 4.sz.melléklet)
A beiskolázási tervben 1 óvodapedagógus, Berek Anita 30 órás továbbképzése szerepel. A
tervezett képzésnek anyagi vonzata az intézményre nézve nincs, a kihelyettesítést belsőleg
oldjuk meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával
fogadja el az intézmény öt éves programjának módosításait , valamint a következő nevelési
évre vonatkozó éves beiskolázási tervét.

Határozati javaslat:
a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde módosított öt éves
továbbképzési programjának és a 2020/2021 nevelési év
továbbképzés tervének elfogadására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2018.
szeptember 1-jétől - 2023. augusztus 31-éig terjedő időtartamra szóló
módosított ötéves továbbképzési programját és ezen belül a
2020/2021 nevelési év továbbképzési tervét – a határozat melléklete
szerinti tartalommal – elfogadja.
Határidő: 2020. március 13. és folyamatos
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(határozat megküldéséért)
Borbandi Gyöngyvér óvodaigazgató
(továbbképzési terv végrehajtásáért)
Határozatról értesül: óvodaigazgató

irattár

1.sz. melléklet
Alkalmazott
neve

Felsőokt. intézményben szerzett oklevél
száma

kelte

Berek Anita

PTE 005898 n-2/2002

2002.06.29.

Borbandi
Gyöngyvér

0-16/1995 óvodaped.
177/BT/2016 közokt.
vezető

1995.06.17.
2016.05.20.

Ódorné
Petróczki
Andrea

PTB 0001892 E/23/2000

Pappné Kiss
Erzsébet

Továbbképzési ciklusok
2. ciklus
2017.09.01.
2023.08.31.

3. ciklus
2023.09.01.
2030.08.31.

4. ciklus
2030.09.01.
2037.08.31.

2000.06.08.

1. ciklus
2009.09.01.
2016.08.31.
2023.09.01.
2030.08.31
védett
2007.09.01.
2014.08.31.

2014.09.01.
2021.08.31.

2021.09.01.
2028.08.31.

2028.09.01.
2035.08.31.

PTB 0022433 I-97/1999

1999.06.30.

2006.09.01.
2013.08.31.

2013.09.01.
2020.08.31.

Rohrné Nagy
Katalin

39/1987

1987.06.19.

Ill Mirella

KPVK-N-139/2019

2019.11.26

L-4/1998

1998.06.20.

2005.09.01.
2012.08.31.
2026.09.01.
2033.08.31.
2026.09.01.
2033.08.31.
védett

2019.09.01.
2026.08.31.
2040.09.01.
2047.08.31.

Borbásné Péter
Tímea

1998.09.01.
2005.08.31.
2019.11.26.
2026.08.31
2019.09.01.
2026.08.31

2020.09.01.
2027.08.31.
védett
2012.09.01.
2019.08.31.
2033.09.01.
2040.08.31.

Védett: mentesül a továbbképzési kötelezettség alól

2.sz. melléklet

Módosított pedagógus továbbképzés óraszám nyilvántartása

Alkalmazott neve
Borbásné Péter Tímea
Berek Anita
Borbandi Gyöngyvér

Ódórné Petróczki Andrea
Pappné Kiss Erzsébet
Ill Mirella
Rohrné Nagy Katalin

Jelen továbképzési
ciklus

2019.08.31-ig teljesített
óraszám

2019.09.01.
2026.08.31.
2016.09.01
2023.08.31
2016.09.01
2023.08.31

0 óra

2014.09.01
2021.08.31
2013.09.01
2020.08.31
2019.11.26.
2026.08.31.
2019.09.01
2026.08.31.

66 óra
szakvizsga által mentesül

187 óra
127 óra
mentességet élvez
30 óra
2020.09.01-től mentességet élvez

3 sz.melléklet

Módosított 5 éves továbbképzési terv

Név
Borbandi Gyöngyvér
Berek Anita

2018/2019 év

2019/2020
év

x

60

30

2020/2021 év 2021/2022 év
60

x

30
30

Borbásné Péter Tímea

2022/2023
év
x
30

30

60

30

Ódórné Petróczki Andrea

kötelező továbbképzési időszak
nem kötelező továbbképzési időszak
mentesül a továbbképzési időszak alól: X

30
Pappné Kiss Erzsébet
Rohrné Nagy Katalin
Ill Mirella

20

x

x

x

x

4.sz. melléklet

Beiskolázási terv a 2020/2021 nevelési évre
Sorszám

A
továbbképzésben
részt vevő neve

1.

Berek Anita

A
továbbképzésben
részt vevő
munkaköre

Pedagógus-továbbképzés
megnevezése, ennek
hiányában a tervezett
téma megjelölése

A
továbbképzés
óraszáma

Óvónő

tanfolyam

30

A továbbképzés ideje
Kezdete

Várható
befejezése

Távollét ideje

Helyettesítés
szükségessége
igen/nem
igen

Dátum ……………………………………….
Ph.
………………………………………………………
intézményvezető
A beiskolázási tervet egy nevelési évre készítjük, ami az éves továbbképzési tervet jelenti. Ezt a dokumentumot 1 évre minden év március 15. –ig kell elkészíteni s a
nevelőtestülettel véleményeztetni, valamint a fenntartóval elfogadtatni. Figyelembe kell venni a szakmai munkaközösségek véleményét is.
A beiskolázási tervben, előnyben kell részesíteni azt:
▪
▪
▪
▪

akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra
akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendeli,
aki s szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és
akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges

Az intézményvezető kötelessége:
▪
▪
▪
▪

pontos tájékoztatás nyújtása a pedagógusoknak a hétéves ciklusaikról évente egy alkalommal.
folyamatos tájékoztatás nyújtása a fellelhető továbbképzési lehetőségekről
írásban értesíteni a jelentkezőt, hogy elfogadta, vagy elutasította a kérését.
a továbbképzési kötelezettségnek megfelelően a nyilvántartást a törvény szerint rögzíteni, a megfelelő dokumentációkat és bizonylatokat nyilvántartásba venni.

