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A pedagógus szakvizsgát és továbbképzést az 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról írja elő és a
277/1997. (XII.22.) korm. rendelet szabályozza részletesen és intézkedik gazdasági vonatkozásairól.
A fenntartónak ellenőrzési joga kiterjed az iskola működésének egészére.
Beleértve a pedagógusok foglalkoztatását, továbbképzését, szakvizsgára felkészítését és az ezzel
összefüggő gazdasági kérdéseket. Ily módon a fenntartónak jogában áll ellenőrizni a továbbképzési
program és a beiskolázási terv tartalmát, meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő
felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez – központi költségvetésből
biztosított hozzájáruláson felül – támogatást nyújt. Abban az esetben, ha a dokumentumokban
foglaltak nincsenek összhangban, az elfogadott pedagógiai programmal vagy valamilyen okból
jogszabály ellenesek, felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy orvosolja a hibás döntést.
1. Továbbképzésre vonatkozó alprogram
A program célja:
A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére
szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekkel, tanulókkal való
közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény tevékenységének megszervezéséhez,
a mérési, értékelési feladatok, a közoktatási intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához.
Általános rendelkezések:
A szakvizsgára történő felkészítésben illetőleg a továbbképzésbe történő bekapcsolódásra három
lehetőség van:
1. Az érdekelt pedagógus jelentkezik, és a munkáltató elfogadja jelentkezését és felveszi a
beiskolázási tervbe.
2. A munkáltató elrendeli a részvételt
3. A pedagógus saját költségeinek terhére jelentkezik, juttatásokra nem tart igényt.
A munkaáltatónak írásban kell értesíteni azokat a pedagógusokat, akiknél a továbbképzési
időszakban esedékessé válik a 7 évenkénti továbbképzésben való részvétel.
A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki
• írásban kérte felvételét,
• megfelel a továbbképzés felvételi követelményeinek.
Továbbképzésre való írásbeli jelentkezés tartalmazza:
1. Továbbképzést szervező neve, megnevezése
2. Alapítási engedély száma
3. Foglalkozási órák száma
4. A továbbképzés ideje
5. A továbbképzés költségei tételesen
- részvételi díj
- jegyzetek ára
- helyettesítési igény
Az igazgató a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve abból való kihagyásról írásban értesíti
az érintettet.
A továbbképzésben részt vevővel az iskola tanulmányi szerződést köt.
A 7 évenkénti továbbképzés teljesíthető:
• egy vagy több továbbképzés keretében, legalább 120 tanórai foglakozáson való
részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével,
• másoddiploma megszerzésével

• szakvizsgával, vagy azzal egyenértékű végzettséggel.
Prioritások:
Az iskola az alábbi továbbképzéseket támogatja kiemelten:
• a középiskolai tanári oklevél megszerzése az érettségi tantárgyakból (magyar, matematika,
történelem, informatika).
• a pedagógus szakma fejlesztését szolgáló szakmai, módszertani ismeretek bővítése,
• számítástechnika és dráma- OKJ-ben szereplő - szakképesítés
• aktuális ismeretbővítés
2. Finanszírozási alprogram
A költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés. Az általa biztosított hozzájárulás
sorrendben a következő feladatokra biztosít fedezetet:
• a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségekre
• költségtérítés a részvételi díj max. 80%-áig.
A központi költségvetés által biztosított összegből mindenek előtt a helyettesítési feladatokat kell
megoldani, csak akkor lehet a felkészítésben résztvevők költségeihez hozzájárulni, ha a
helyettesítési feladatok ellátása után marad rá fedezet.
Ennek megfelelően minél több távollévő pedagógust kell helyettesíteni, annál kevesebb összeg jut a
részvétellel kapcsolatos költségek megfizetésének támogatására, illetőleg a továbbképzést teljesítők
anyagi elismerésére.
A kormányrendelet alapján senki sem formálhat igényt arra, hogy a munkáltató részben vagy
egészben átvállalja költségeit.
A kormányrendelet által biztosított támogatás összegét az iskola számára vissza kell fizetni, ha a
pedagógus a továbbképzést saját hibájából nem fejezte be sikeresen.
3. Helyettesítési alprogram
A nevelő és oktató munka zavartalan megszervezése azt igényli, hogy lehetőség szerint a
pedagógusok minél kevesebbet legyenek távol az iskolai tanítási órákról. Ennek megfelelően olyan
továbbképzésbe kapcsolódjanak be, amelynek foglalkozási órái nem esnek egybe az iskolai
foglalkozások idejével.
Prioritások:
A helyettesítés meghatározásakor elsődleges szempont a helyettesítés szakszerűsége a tanulók
továbbhaladása érdekében.
A beiskolázási terv elkészítésekor ki kell kérni az alábbiak véleményét:
1. Akik érintettek az adott pedagógus esetleges helyettesítésében
2. Az érintett szakmai munkaközösségeknek
3. Közalkalmazotti Tanácsnak
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