A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma:15/2019.
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-án
15,00-órakor megtartandó ülésére

a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020 nevelési
évre vonatkozó továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Körösztös Gyöngyvér óvodaigazgató
Készítette:

Körösztös Gyöngyvér óvodaigazgató

Törvényességi ellenőrzést végezte: Nemesné Boronkai Klaudia vezető tanácsos
Tárgyalja:
Humán Bizottság: 2019.02.11.

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (1) bekezdés k) pontja és
(2) bekezdése kimondja, hogy a pedagógus kötelessége, hogy „részt vegyen a számára
előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát.
(2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban
meghatározottak szerint - továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony
esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság
jogcímén történő felmentéssel - annak a pedagógusnak a munkaviszonya,
közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy
tanulmányait nem fejezte be sikeresen….”
A
pedagógus-továbbképzésről,
a
pedagógus-szakvizsgáról,
valamint
a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet (2) és (3) bekezdése szerint:
„(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője, a pedagógiai program
figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszak)
továbbképzési programot készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület
véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a
program elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik
év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a
továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A
továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy
alkalommal kerülhet sor.

(3) A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program
végrehajtására egy nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A
beiskolázási tervet a köznevelési intézmény vezetője - a szakmai munkaközösség,
szakmai munkaközösség hiányában az azonos munkakörben foglalkoztatottak és a
távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők közreműködésével - dolgozza ki. A
beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden év március 15-éig kell
elkészíteni egy nevelési, tanítási évre.”

Öt évre szóló továbbképzési programunk alapján készült el a 2019/2020-as nevelési évre éves
beiskolázási tervünk.
A terv az intézmény érdekeit szem előtt tartva, az óvodapedagógusok egyéni érdeklődési körét
figyelembe véve készült a pedagógusok kérelmei alapján.
Továbbképzési kérelmet 3 munkatársunk nyújtott be, 2 óvodapedagógus, 1 óvodai dajka.
Mindhárom kérelmet továbbképzési programunk szempontrendszere alapján, valamint az
intézményi érdekek szem előtt tartásával megvizsgáltam, jóváhagytam, majd a nevelőtestület
véleményét kikérve véglegesítettem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatok elfogadásával
fogadja el az intézmény éves 2019/2020 nevelési évre vonatkozó továbbképzési tervét.

Határozati javaslat:
a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020. nevelési év
továbbképzés tervének elfogadására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020.
nevelési év továbbképzési tervét a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: 2019. február 28. és folyamatos
Felelős: Nemesné Boronkai Klaudia vezető tanácsos
(határozat megküldéséért)
Körösztös Gyöngyvér óvodaigazgató
(továbbképzési terv végrehajtásáért)
Határozatról értesül: óvodaigazgató
irattár

