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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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.  

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

vevők juttatásairól és kedvezményeiről a 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) rendelkezik.  A Rendelet  1. § (2) bekezdése  szerint a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot készít, melyet a 

nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. 

 

A képviselő-testület a 2018. március 29-ei ülésén a 33/2018. (III. 29.) sz. határozatával 

elfogadta a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018-2023. évekre vonatkozó Továbbképzési 

Programját, mely az óvoda vezetőinek, óvodapedagógusoknak a beiskolázását, szakvizsgára 

felkészítő képzését tartalmazza. 

A dokumentum 3-as, 3/a, 3/b, 3/c számú mellékletei tartalmazzák az adott nevelési évre 

vonatkozó továbbképzéseket, mely igény szerint évente változhat.  

Jelen felülvizsgálat során változik a továbbképzési program 3-as és 3/a melléklete a 2019/2020-

as nevelési évre vonatkozó beiskolázások alapján, mely az előterjesztés mellékletét képezi.   

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete fenti jogszabályok figyelembevétele mellett  

2019. március 5-én tárgyalta és fogadta el  az intézmény továbbképzési programjának 

felülvizsgálatát.  

 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.   

 

Polgár, 2019. március 18. 

 

   

   

         Tóth József 

                                                                                                     polgármester 

                

   

 

 

 



  Határozati javaslat 

 …/2019. (III. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  továbbképzési 

programjának felülvizsgálatára vonatkozó  javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta. 

 

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

2018 - 2023 évre vonatkozó továbbképzési programját a 

határozat 1-2. sz. melléklete szerinti tartalommal 

módosítja.  

 

2./ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a 

módosítások továbbképzési programon történő 

átvezetéséről gondoskodjon.  

  

       Határidő:  értelemszerűen  

      Felelős:   Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 

  



            …./2019. (III. 28.) sz. határozat 1. sz. melléklete  
3. sz. melléklet 

Beiskolázási terv 

Minősítések 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

2019/20-as nevelési év 

Név 
Továbbképzés 

megnevezése 
Kezdési idő Befejezési idő Távollét ideje Helyettesítés Finanszírozás Megjegyzés 

Koláné-Hornyák 

Szabina 

Kötelező pedagógus 

minősítési eljárás 

Gyakornokból – Ped I. 

fokozatba 

2019. április 2020. március 1. 

Nem igényel 

távollétet, 

munkaidőn kívül 

- - - 

Soltész Petra 

Kötelező pedagógus 

minősítési eljárás 

Gyakornokból – Ped I. 

fokozatba 

2019. április 2020. május 31. 

Nem igényel 

távollétet, 

munkaidőn kívül 

- - - 

        

Megjegyzés: 

Polgár, .......... év ................ hó ........ nap                                 

_____________________ 

intézményvezető 

     _____________________________                                         _____________________________ 

intézményvezető helyettes                                                              közalkalmazotti tanács  elnöke 

 



…./2019. (III. 28.) sz. határozat 2. sz. melléklete  

3/a. sz. melléklet 

Beiskolázási terv 

Továbbképzések, szakvizsga 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

2019/20-as nevelési év 

Név 
Továbbképzés 

megnevezése 
Kezdési idő Befejezési idő Távollét ideje Helyettesítés Finanszírozás Megjegyzés 

Bakó Andrea Mentorképzés 2019. szeptember 2020. április Tanmenet szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezéss

el 

Önköltséges - 

Magyari Dóra 
3-ik évfolyamos  

óvodapedagógus hallgató 
2019. szeptember 2020. június Tanmenet szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezéss

el 

Államilag 

finanszírozott 
- 

Szakolczai Zsuzsa 
3-ik évfolyamos  

óvodapedagógus hallgató 
2019. szeptember 2020. június Tanmenet szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezéss

el 

Államilag 

finanszírozott 
- 

Földvári Gáborné Óvodapedagógus 2020. január 2023. január Tanmenet szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezéss

el 

Államilag 

finanszírozott 
- 

Őzse Anita Tehetséggondozás 2019. szeptember 2020. augusztusa Tanmenet szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezéss

el 

Önköltséges - 

Megjegyzés: 

Polgár, .......... év ................ hó ........ nap                                 

______________________ 

intézményvezető 

_____________________________                                                   _____________________________ 

intézményvezető helyettes                                                              közalkalmazotti tanács  elnöke 


