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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2019. január 30-i ülésére 

 
 
 

Tárgy: A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda középtávú továbbképzési programjának 
elfogadása 
 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője benyújtotta elfogadásra a Képviselő-testületnek az 
intézmény középtávú továbbképzési  programját. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62. § (2) 
bekezdése értelmében:  

„62. §  (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. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési 
kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben 
részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét 
évben.” 

 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdése értelmében a nevelőtestület véleményezi és a fenntartó fogadja el az intézmény 
továbbképzési programját. 
 

„1. § (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok 
végrehajtására, a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a 
továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít. A továbbképzési 
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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.” 
 
A középtávú továbbképzési  programot az intézmény nevelő testülete és a közalkalmazotti 
tanácsa és elfogadta. 
 
Mindezek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozat elfogadását. 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda 2019-2024. évre szóló középtávú továbbképzési programját elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Ratimovszky Tiborné intézményvezető 
           
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. január 15. 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


