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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

A képviselő-testület  munkatervében  a márciusi képviselő-testületi ülésre ütemezte be  a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának megtárgyalását. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  a (továbbiakban: Nkt.)  83. § (2)  

bekezdés  g) pontja alapján a fenntartó „jóváhagyja a köznevelési intézmény 

tantárgyfelosztását, továbbképzési programját”. Az Nkt.  62. § (2) bekezdése alapján  a 

pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint -  

továbbképzésben vesz részt.    Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki 

betöltötte az 55. életévét. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről a 277/1997. (XII.22.) Kormány rendelet rendelkezik.  

A rendelet  1.§ (2) bekezdése  alapján  a nevelési-oktatási intézmény vezetője középtávú öt évre 

szóló továbbképzési programot készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület 

véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde  nevelő testülete fenti jogszabályok figyelembevétele mellett  

2018. február 14-én tárgyalta és fogadta el  az intézmény rövid és hosszútávú   továbbképzési 

tervét. A tervezet  az óvoda vezetőinek, óvodapedagógusoknak a beiskolázását, szakvizsgára 

felkészítő képzését tartalmazza. 

A 2018-2019-es nevelési  évre vonatkozó  továbbképzéseket  a 3-as, továbbá a  3/a, 3/b, 3/c 

számú  melléklet, míg  2018-2023. évre vonatkozó   hosszútávú  beiskolázási tervet a 4. számú 

melléklet tartalmazza.  A  nevelőmunka hatékonyságának, színvonalának  növelését csak 

szakmailag jól felkészült dolgozókkal lehet eredményesen megvalósítani,  melynek feltétele a  

rendszeres továbbképzés,  a szakmai tapasztalatok gyarapítása.   
 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a nevelési intézmény továbbképzési programját 

megtárgyalni, véleményével  kiegészíteni és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni 

szíveskedjen.  

 

Polgár, 2018. március 12. 

 

   

 

   

         Tóth József 

                                                                                                     polgármester 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

     Határozati javaslat 

 …/2018. (III. 29.)  sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény   83. §  (2) bekezdés g) pontja alapján megtárgyalta  a „Javaslat a  

Napsugár Óvoda és Bölcsőde  továbbképzési programjának jóváhagyására” 

vonatkozó  előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./   A Képviselő-testület  a  Polgári Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

2018 - 2023 évre vonatkozó továbbképzési programját, az 

előterjesztés mellékleteként szereplő  „Továbbképzési program” 

alapján  fogadja el. 

  

       Határidő:  értelem szerint 

      Felelős:   Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője 

 

 


