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A beiskolázási tervkészítési kötelezettséget a 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet írja elő.  

 

A beiskolázási terv a továbbképzési program adott évi végrehajtására készült dokumentum. 

A terv a továbbképzési programban meghatározottakon alapszik. 

 

A beiskolázási terv nem tartalmazza azokat: 

- az alapvető fogalmakat, 

- tartalmi előírásokat, 

- saját intézményi döntést, előírást 

melyeket a továbbképzési program egyértelműen rögzít. 

 

Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a továbbképzési programban meghatározott több 

évre vonatkozó elképzelések éves szintre történő lebontása az eredeti elképzelésektől jelentősen 

ne térjen el. 

Amennyiben azonban a jelentős eltérés elkerülhetetlen, illetve indokolt, annak részletes okát, 

magyarázatát a beiskolázási tervhez csatolni kell, illetve javasolni kell a továbbképzési program 

módosítását. 

 

1. A szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv 

 
A beiskolázási terv időszakában az alábbi szakvizsgás képzésekre kerül sor. 

 

Név Szakvizsga 

megnevezése 

Tanulmányi 

szerződés 

Finanszírozás 

Karczewicz Dóra közoktatás vezető igen 80% intézmény általi 

20% pedagógus általi 

Horváth Meszes 

Bettina 

Dráma és 

játékpedagógia 

igen 70% intézmény általi 

30% pedagógus általi 

    

 

2. A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv 

 
A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv: 

 

- a továbbképzésre vonatkozó alprogram alapján, valamint 

- a pedagógiai programmal összhangban került összeállításra. 

 

Intézményünk törekszik arra, hogy munkavállalóink támogatott továbbképzéseken vegyenek 

részt.  

 

  



Tekintettel az óvodapedagógusok jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségeire,  

a  2018/2019.  nevelési évben az alábbi továbbképzéseket kívánjuk támogatni.  

 

Név Továbbképzés 

megnevezése 

Finanszírozás Továbbképzési 

kötelezettség 

Kalicz Krisztina    

Bottyán Zsoltné   igen 

Havady Anna   igen 

Farkas Erika   igen 

Termei Enikő   igen 

 

A jogszabályi változások megkövetelik intézményünk dolgozóitól, hogy állandóan 

figyelemmel kísérjék azokat a továbbképzéseket, melyek a pedagógiai program megvalósítása 

érdekében magasabb színvonalú tevékenységekhez szükséges készségek elsajátítását célozzák. 

E továbbképzéseken való részvételt minden esetben támogatjuk. 

 

3. Finanszírozásra vonatkozó terv 

 
A finanszírozás a továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv adatai és a továbbképzési 

program finanszírozási alprogramja alapján, valamint a pedagógiai programmal összhangban 

valósul meg Nagykovácsi Nagyközség Képviselőtestülete által jóváhagyott költségvetés 

terhére és keretein belül.  

 

4. A helyettesítésre vonatkozó terv 

 
A helyettesítésre vonatkozó terv a továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv, a továbbképzési 

program helyettesítési alprogramja, valamint a pedagógiai programmal összhangban kerül 

megvalósításra. 

A helyettesítés, feladat megosztás miatt azon képzések támogatására kerül sor, melyek 30 órás 

akkreditált képzések. A munkavállalók helyettesítését belső helyettesítéssel oldjuk meg, mely 

többletköltséget nem jelent. 

 

Záró rendelkezés 

 
A beiskolázási tervet a Nagykovácsi Kispatak Óvoda nevelőtestülete a /2018. számon iktatott 

határozatával elfogadta. 

 

 

Nagykovácsi, 2018. március 13. 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Szabó Orsolya 

intézményvezető 

 


