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                                                     TOVÁBBKÉPZÉS 
                                                                2020-2021 év. időszakra. 
 
 
Pedagógusok továbbképzési terve 
 
A Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodában 2 fő óvodapedagógus dolgozik 
teljes munkaidőben. 
A 277/1997 (XII.22.) Korm. rendelet előírja a pedagógusok 7 évenkénti kötelező 
továbbképzését. A 277/1997. (XII.22.) Korm. r. módosításait a 93/2009. (IV.24.) Korm. r. 
iktatta be, azok 2009.07.31-től hatályosak. A módosult előírások jelentős részét azonban 
először a 2013-2018 időszakra szóló továbbképzési program elkészítésekor kellett 
alkalmaznunk. 

277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § (1)1 A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62. § (2) bekezdésében szabályozott továbbképzés (a 
továbbiakban: továbbképzés) megtervezésére, megszervezésére. 

(2)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 
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 rendeletben meghatározottak szerint 2018. januárban fogadtuk el, majd februárban hagyta 
jóvá fenntartónk a 2018. szeptember 1. - 2023. augusztus 31. – ig tartó – Továbbképzési 
programot és Beiskolázási tervet. 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR#lbj1param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR#lbj2param


Kovácsné Süle Anikó óvodapedagógus  

Továbbképzési ciklusát 2005.09.01. – 2012.08.31.-ig: 2012-ben teljesítette. 

Következő továbbképzési ciklusa 2012.09.01. - 2019.08.31.-ig tart.  

Mivel továbbképzési ciklusában – 2017-ben - betöltötte a pedagógus továbbképzésben való 
részvétel korhatárát, az 55. életévét, így nem kötelezhető a 7 évenkénti továbbképzés 
teljesítésére. 
    
Nyugdíj kérelme alapján, felmentési idejét tölti, 2020. 08. 07.-én nyugdíjba vonul.  
 
Pályázat útján új óvodapedagógus alkalmazása várható, 2020. május 1.-től kezdődően. 
Továbbképzési ciklusa ismeretlen. 
 
Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodapedagógus 
 
Továbbképzési ciklusát 2009.09.01. – 2015.08.31.-ig: 2011.-ben teljesítette. 
 
Következő továbbképzési ciklusa 2015.09.01. – 2022.08.31.-ig tart. 
 
Mivel továbbképzési ciklusában – 2021-ben – betölti a pedagógus továbbképzésben való 
részvétel korhatárát, az 55. életévét, így nem kötelezhető a 7 évenkénti továbbképzés 
teljesítésére. 
 

Az Intézmény 5 évre szóló továbbképzési programjának megfelelően szeretnénk a 
továbbképzéseinket folytatni az alább meghatározottak szerint. 
Az új pedagógiai módszerekkel való ismerkedés, a zöld óvodával kapcsolatos továbbképzések 
továbbra is fontos továbbképzési feladataink a jelenlegi 2020/2021. és az elkövetkezendő 
2021/2022., 2022/2023. nevelési években.   
                                                                                           
 
 
 
                                                       Tisztelettel: 
                                                                                          Kötéljártóné Kálmán Katalin 
                                                                                                       óvodavezető 
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