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1. Általános elvek 

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, fejlesztésére, 

bővítésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a 

gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, az intézmény 

tevékenységének megnevezéséhez, a mérési, értékelési feladatok, az intézmény irányítási, 

vezetési feladatainak ellátásához, amelyeket az iskolai pedagógiai programban is 

megfogalmaztunk. A pedagógusok újabb diplomát, képzettséget szerezhetnek, pályázhatnak 

vezetői, szakértői feladatkörökre.  

Fontos, hogy a pedagógusok általános tájékozottsággal rendelkezzenek a közoktatásban. 

A továbbképzések közül azokat részesíti az intézmény előnyben, amelyek pedagógus 

szakvizsgára készítenek fel, illetve pedagógus szakvizsgával egyenértékűek.  

 

 

2. Törvényi háttér 

1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdésének l) pontjában foglaltak alapján a 

277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet szól a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről. E 

kormányrendelet 2009 IV. 24-én, került módosításra. A rendelet 5.§-a előírja, hogy a hét 

évenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai 

foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul 

meg, mely továbbképzés alkalmával teljesíthető. 

A Kormány 93/2009. (IV. 24.) Kormányrendelete a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról figyelembevételével készült a CLASSIC 

Alapfokú Művészeti Iskola továbbképzési programja. 

 

 

A rendelet előírásának megfelelően 2018-ban elkészített intézményi továbbképzési program 

öt évre, a 2018-tól 2023-ig terjedő időszakra határozza meg a pedagógusok 

továbbképzésével kapcsolatos teendőket és ütemezést. 
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A továbbképzési program összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 

• A törvényesség betartása 

• A pedagógiai program és a továbbképzési program összhangja 

• A hétévenként továbbképzési kötelezettség teljesítésének biztosítása 

• Az egyes érdekelt pedagógusok írásbeli jelentkezése és szakmai választása 

• A költségvetés terhére történő kötelezettségvállalás szabályainak betartása 

 

A továbbképzési program részei: 

• Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

• Továbbképzésre vonatkozó alprogram 

• Finanszírozási alprogram 

• Helyettesítési alprogram  

 

3. A továbbképzési program és a Pedagógiai program összhangja 

A továbbképzési program összeállításának egyik alapvető szempontja a pedagógiai program 

és a továbbképzési program összehangolása. A pedagógiai program szemlélete és tartalma 

minden elemében sugallja a pedagógus továbbképzésének, önfejlesztésének igényét, 

fontosságát. 

Megfogalmaztuk, hogy a pedagógus szakmai felkészültsége, és módszertani képzettsége 

meghatározzák a nevelő-oktató munka hatékonyságát. Az iskola vezetése elvárja a kollégáktól 

a magas színvonalú szakmai végzettséget és módszertani kultúrát. 

Az iskolavezetés törekszik arra, hogy a lehetőségekhez mérten megszervezzen olyan 

tantestületi egységes továbbképzéseket, melyekkel esetleg költségeket tud megtakarítani. 

 

4. Az intézményi továbbképzési program végrehajtására az intézményvezető 

beiskolázási és finanszírozási tervet készít a 2. sz. melléklet szerinti formában, minden év 

március 15-ig. A beiskolázási és finanszírozási terv tartalmazza a következő tanévre 

vonatkozó beiskolázási tervet, valamint a folyamatban lévő és tervezett továbbképzések 

tárgyévre szóló finanszírozási tervét.  

A továbbképzési és finanszírozási terv csak az intézményvezető aláírásával és az intézmény 

fenntartójának ellenjegyzésével érvényes.  

A továbbképzési és finanszírozási terv a költségvetési év során módosítható, a terv 

elkészítésére vonatkozó szabályokat a módosításkor is alkalmazni kell.  
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5. A beiskolázási tervbe az a pedagógus vehető fel, aki 

• írásban kérte felvételét a továbbképzési program 1. sz. mellékletében szereplő formában, 

• a felvételi kérelmében megjelölt szakvizsga, továbbképzés összhangban van az intézmény 

pedagógiai programjával, 

• a szakvizsga, továbbképzés költségei a továbbképzési program finanszírozási alprogramja 

szerint biztosíthatók. 

 

 

6. A beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve kihagyásról az intézményvezető 

dönt, aki a döntésről írásban értesíti az érintettet. A hétévenkénti továbbképzés teljesítésének 

helyzetéről az intézményvezető naprakész nyilvántartást vezet, amely alapján az 

intézményvezető a 3. sz. melléklet szerinti formában éves jelentést készít a tárgyévet követő 

év március 15-ig. 

 

 

7. Szakvizsgára vonatkozó alprogram  

A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett 

ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus 

munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus 

pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel betölthető pedagógus-munkakörben hasznosítható, az alap- és 

mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt. 

 

A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki  

• az intézmény határozatlan időre kinevezett pedagógusa 

• rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel, 

• rendelkezik legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.  

• igényét munkáltatójánál írásban jelezte. 
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8. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 

A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 

hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenedik 

életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig köteles részt venni a Kt. 19. §-ának (8) 

bekezdésében szabályozott továbbképzésben (a továbbiakban: hétévenkénti továbbképzés).  

A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz 

tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével 

valósul meg, vagy az R. 5. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott egyéb módon teljesíthető. A 

277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 

órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is 

teljesíthető.  

A szakmai megújító képzés hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok 

megújításához. Szakmai megújító képzésnek minősülnek - a nevelő és oktató munkát segítő, 

az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés, és az 

információtechnológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében, az 

informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL vagy 

ECDL Select elvégzését igazoló okirat megszerzése kivételével - a kormányrendelet 5. §-ának 

(2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában felsoroltak. 

Szakmai megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és 

szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan 

képzés, amelyet pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény szervez, vagy a 

pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezik, 

és biztosítja a kormányrendelet 4. § (3) bekezdésben meghatározottak megvalósítását. 

A pedagógus teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon 

kívül más továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek. 

 

A beiskolázási terv elkészítésénél – az R. 6.§(4) bekezdését figyelembe véve – előnyben kell 

részesíteni azt,  

• akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

• akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

• aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik, 

• aki az intézménynél határozatlan idejű kinevezéssel rendelkezik. 
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9. Finanszírozási alprogram 

A továbbképzési program megvalósításának költségeit az intézmény a pedagógus szakvizsga 

és továbbképzés megszervezésére felhasználható, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott 

normatív, kötött felhasználású állami támogatásból pedagógus létszám alapján biztosítja. A 

más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli. 

A költségvetésben biztosított hozzájárulás felhasználását az intézmény éves beiskolázási 

tervéhez kapcsolódó finanszírozási tervben úgy kell megtervezni, hogy az fedezetet 

biztosítson a szakvizsgára történő felkészítésben és továbbképzésben résztvevők részvétel díja 

és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyvtári beiratkozás és használat díja) kifizetésének 

munkáltatói támogatásához az alábbiak szerint: 

- a részvételi díj kifizetéséhez az intézmény 80%-os hozzájárulást biztosít, 

- a részvétel igazolt költségeit – a beiskolázási tervhez kapcsolódó finanszírozási 

tervben feltüntetett, a várható költségek alapján tervezett összeg mértékéig – utólag 

megtéríti. 

 

10. Helyettesítésre vonatkozó alprogram 

Az intézmény éves beiskolázási tervébe csak az a pedagógus vehető fel, akinek helyettesítése 

megoldható úgy, hogy az alkalmazott megoldás az intézmény közoktatási feladatainak 

ellátását nem veszélyezteti.  
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Záradék 

 

Elfogadta a CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete: 2018. március 22-én. 

Érvényes: 2018-2023. –ig. A Továbbképzési Program felülvizsgálatát az igazgató vagy 

bármely pedagógus kezdeményezheti, ha a program lejárta előtt új szempontok, vagy 

feladatok merülnek fel.  

 

S z a t y m a z, 2018. március 22. 

 

        Szatmári-Nagy Szilvia 

                  igazgató 

 

 

A továbbképzési programot jóváhagyta:  

 

F o r r á s k ú t, 2018. március 22. 

 

 

      Kocsis Mária 

                           fenntartó 
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A CLASSIC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

2013-2018. KÖZÖTTI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az új továbbképzési program elkészítése előtt iskolánk nevelőtestülete értékelte az előző öt 

éves ciklusra tervezettek megvalósulását. 

 

• Az elmúlt öt évben egy kollégánk végezte el a közoktatási vezető képzést és szakvizsgát 

szerzett. 

• Három kollégánk a Magyar Táncművészeti Főiskola mesterszakát végezte el (a régi 

Főiskolai végzettség mellé). 

• Három kollégánkat iskoláztuk be a Magyar Táncművészeti Főiskola által szervezett 

képzésre 

• Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Csongrád Megyei Pedagógiai és Oktatási Központ 

ingyenesen látogatható továbbképzési és műhely programjait. 

• A partner intézményeinkkel szoros kapcsolattartás, amely a hospitálási lehetőségek széles 

tárházát adja. 

• Évente szervezünk belső továbbképzést pedagógusainknak az őszi, téli, vagy a tavaszi 

szünetekben, melyek témái a következők voltak:  

- Pedagógiai módszerek gyerekeknek, kezdő és haladó táncosoknak,  

- Rávezető, fejlesztő gyakorlatok, kiegészítő táncok, koreográfiák, 

- Kamaszodó gyerekek viselkedésproblémái, kezelési módszerek, konfliktuskezelés 

 

Nehézségeinket a következőkben látjuk: sok a hátrányos helyzetű gyermekünk, sok a 

figyelemzavarral, hiperaktivitással küzdő gyermek. 

 

Erősségeink: nevelőtestületünk nyitottsága, kreativitása, tehetséggondozásban elért 

eredményeink. 

 

Mindezek figyelembevételével nevelőtestületünk úgy véli, a jövőben a továbbképzéseknél 

előnyt kell élveznie azon képzési területeknek, melyek a pedagógiai programunkban is 

szerepelnek, illetve a mozgásfejlesztés, tehetséggondozás a témája.  

Minden továbbképzés a szakmai munkánkat segítette, tapasztalatait hasznosítani tudjuk a 

mindennapi munkánkban. 
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Amennyiben lehetőségeink megengedik, úgy nyitottak vagyunk minden olyan képzésre, 

melyek tartalmasabbá tudják szakmai munkánkat és új nevelési módszerekkel gazdagítanak, 

mint például a komplex instrukciós program. 
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1.sz. melléklet 

Kérelem 

pedagógus-továbbképzésen való részvétel, pedagógus-szakvizsgára való felkészülés 

intézményi támogatásához 

 

Név: _____________________________________________________________________ 

telephely:_________________________________________________________________ 

Munkakör: _______________________________________________________________ 

Végzettség, szakképzettség:__________________________________________________ 

Továbbképzésre, vagy szakvizsgára jelentkezik?     továbbképzés -  szakvizsga 

Pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat ideje, helye 

(szakvizsgára jelentkezésnél kell kitölteni) 

__________-tól ____________-ig: __________________________________________ 

__________-tól ____________-ig: __________________________________________ 

A továbbképzés, szakvizsga, illetve ezeket helyettesítő képzés megnevezése: 

___________________________________________________________________________ 

A képzést végző intézmény neve, címe: ___________________________________________ 

                                                                ___________________________________________ 

A képzés (várható) kezdő és befejező időpontja:____________________________________ 

A képzés várható időtartama (óra, illetve szemeszter): _______________________________ 

Részvételi díj (összesen, illetve szemeszterre): _____________________________________ 

Várható egyéb költség összesen:                __________________    _____________________ 

                                                                    __________________    _____________________ 

Dátum: _________________ 

_____________________________ 

         kérelmező  
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2. sz. melléklet 

Beiskolázási és finanszírozási terv 

(tárgyév) 

 

 

Pedagógus neve 

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés a (tárgyév) évben Várható költségek a (tárgyév). Évre (Ft) 

megnevezése (képző 

intézmény) 
jellege kezdete befejezése 

hozzájárulás 

a részvételi 

díjhoz* 

helyettesítés 

költsége 

egyéb 

költség 
összesen 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          
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14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

Munkáltatói hozzájárulás összesen:      

* Intézményi akkreditált belső továbbképzés esetén a továbbképzés önköltsége, egyéb esetben a részvételi díj 80%-a 

 

Kelt:__________________________ 

                                                                    P. H 

         ________________________________                         .                                                   

                                                                                            intézményvezető        

 

 

Ellenjegyzés dátuma:___________________________                                          

 

 

Ellenjegyezte: __________________________________  (fenntartó)                                                                     
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3. sz. melléklet 

Név:     

      

      

Végzettség, szakképesítés   

Főiskolai szak Oklevél kelte Egyetemi szak Oklevél kelte   

      

      

      

      

      

 

 

 

    

Szakvizsga, tudományos fokozat   

Megnevezése Oklevél kelte   

    

    

    

    

 

 

    

 

Szakvizsga 

Alkalmazás  feltétele    

igen nem    

 

 

Továbbképzés 

Hatálya    

 mettől?   meddig?     

     

     

      

 

Továbbképzések megnevezése 

 

Időtartama 

képzés 

kezdete vége 

    

    

      

      

 


