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Intézmény megnevezése: Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola, címe 5350
Tiszafüred, Ady Endre u. 4, OM azonosító száma: 036050. Intézményünkben szakiskolai és
szakközépiskolai nevelő-oktató munka zajlik párhuzamosan.
A továbbképzési program érvényességi ideje:

20014. 01. 01. - 2020. 08. 31.

A program jogszabályi alapja:
o

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

o

277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet

o

Az intézmény pedagógiai programja

Általános elvek: A továbbképzési program elkészítéséhez szükséges helyzetelemzést
az intézmény Pedagógiai Programja alapján az iskola környezetében betöltött szerepe, és a
térség munkaerőigényének figyelembevételével úgy állítottuk össze, hogy a lehető
legrugalmasabb beiskolázási lehetőséget biztosítson évről évre az iskola vezetősége és az
iskola dolgozóinak számára. Szükséges mindez azért, mert az iskola helyzete szükségessé
teszi a minél rugalmasabb alkalmazkodást a munkaerő-piaci igényekhez, és alkalmazkodást a
képzési struktúra minél gyorsabban történő átalakításához.
A továbbképzési terv egységben kezelendő:
•

a pedagógiai Programmal,

•

a minden év március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel,

•

a pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával.

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 vesz részt továbbképzésben.
A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak
szerint - továbbképzésben vesz részt. A továbbképzésben részt vevő, tanulmányait sikeresen
befejező pedagógust - jogszabályban meghatározottak szerint - anyagi elismerésben kell
részesíteni.
Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógusszakvizsgát vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét
évben.”
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Az iskola csak akkreditált képzést támogat, és csak olyan akkreditált továbbképzést,
melynek ideje minimum 30 óra.
A továbbképzést sikeresen befejező pedagógusokat - a hatályos jogszabályok alapján anyagi elismerésben kell részesíteni.
A továbbképzésben önhibájából részt nem vevő, vagy azt be nem fejező pedagógus
közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 30.§ (1) c) pontja szerint meg lehet szüntetni, mert
feladatainak ellátására tartósan alkalmatlannak tekinthető.
A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha ötvenedik életévét már
betöltötte illetve, amennyiben a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségét már teljesítette és
továbbképzésben kíván részt venni, az iskola csak abban az esetben tudja ezt anyagilag
támogatni, ha arra az időszakra a továbbképzési keretből rendelkezésre áll még pénzösszeg,
vagy a fenntartó az iskola költségvetésében erre keretet biztosít.
Amennyiben a pedagógus a hétévente kötelező továbbképzésben való részvételéhez az
iskola támogatását kívánja igénybe venni, és az érinti munkaidejét, köteles írásban bejelenteni
tanulási szándékát az iskolavezetés felé és felvételét kérni a beiskolázási tervbe. Ezt minden
naptári év február 20-ig teheti meg.
Amennyiben a pedagógus magasabb oklevél megszerzése érdekében kíván tovább
tanulni és ehhez az iskola támogatását kívánja igénybe venni, köteles írásban bejelenteni
tanulási szándékát az iskolavezetés felé és felvételét kérni a beiskolázási tervbe. Ezt minden
naptári év január 20-ig teheti meg.
Az igényelt képzési formáról, annak szükségességéről egyeztet az igazgatóval, a
képzési feltételekről részletes tájékoztatást nyújt.
Az intézményvezető ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni
az iskola. Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervről a közalkalmazotti tanács
véleményét ki kell kérni.
Minden képzés (újabb végzettség megszerzése, szakvizsga, továbbképzés) esetén az
intézmény olyan időtartamra vállalja a támogatást, amely időtartamig az adott képzés
programja szerint tart.
Az akkreditált továbbképzések támogatását az iskola egyénileg bírálja el. A
továbbképzés részvételi díjának maximum 80 %-át, és az útiköltséget fizeti az iskola,
valamint a továbbképzés napjaira alapbér kifizetését vállalja.
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Az egyetemi, illetve szakvizsgára történő jelentkezés esetén az iskola kétféle megoldás
között dönt.
•

Tanulmányi szerződés megkötését ajánlja fel a dolgozónak amennyiben a

választott továbbtanulási elképzelés összeegyeztethető az iskola Pedagógiai Programjában
megfogalmazottakkal, ekkor a tanulmányi szerződésben határozza meg a támogatás feltételeit
•

Nem köt tanulmányi szerződést, ha a dolgozó által választott továbbképzési

elképzelés nincs összhangban az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott
feladatokkal. Ebben az esetben a tanulmányokat anyagilag nem támogatja. A továbbtanulás
időtartamára a felsőfokú intézmény által igazolt tanítási és vizsganapokra igazolt fizetés
nélküli távollétet biztosít a munkáltató.
Amennyiben a képzésen résztvevő pedagógus anyagi támogatásban részesül, de
tanulmányait a felsőfokú oktatási intézmény által meghatározott időnél hosszabb idő alatt
végzi el (pl. félévet ismétel), annak költségeit a neki kell fizetnie. Erre az időszakra anyagi
támogatást semmilyen területen (tandíj, útiköltség, fizetett távollét, stb.) nem fizet az iskola.
A képzés eredményes elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet
stb.) bemutatni. Amennyiben nem végzi el eredményesen a képzést, az iskola nyújtotta
támogatást vissza kell térítenie az intézménynek.
A hétévenkénti továbbképzéshez készített beiskolázási terv elkészítésénél előnyben
kell részesíteni
a) az átmeneti továbbképzési időszakban azokat, akik e rendelet hatálybalépésekor,
b) a 2014. szeptember első munkanapján kezdődő második továbbképzési időszakban
azokat, akik 2014-ben,
c) a 2020. szeptember első munkanapján kezdődő harmadik továbbképzési időszakban
azokat, akik 2020-ban töltik be a negyvenedik életévüket.
Szakvizsgára vonatkozóan: A pedagógus szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul
•

az alapképzésben megszerzett ismeretek megújításához, elmélyítéséhez,

•

a pedagógus munkakörben a feladatokhoz szükséges képességek fejlesztéséhez,

•

a felsőfokú alapképzéshez szorosan nem kötődő új ismeretek megszerzéséhez.
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A szakvizsgára történő felkészülésbe, illetve a továbbképzésbe - kivéve, ha a
részvételt a munkáltató rendeli el - az érdekelt jelentkezése és választása alapján lehet
bekapcsolódni.
A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik
a

pedagógus-munkakör

betöltésére

jogosító

felsőfokú

iskolai

végzettséggel

és

szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai
gyakorlattal.
Tantestületünk preferálja ezen a képzésformán való részvételt, nemcsak szakmai,
hanem anyagi megfontolásból is, hiszen ez a dolgozó számára fizetési osztály emelést jelent.
Finanszírozás: előnyt élveznek azok a szakvizsgák, amelyek pedagógiai programunk
megvalósítását segítik elő. A szakvizsgára való felkészítés költségtérítéses. Az iskola a
részvételi díj maximum 80%-át vállalja költségvetési keretéből. Utazási és szállásköltségek az
éves költségvetésünk ismeretében vállalhatók át. A szakvizsgázó köteles az intézménnyel
egyeztetni, hogy hol, milyen feltételek mellett kívánja megszerezni a szakvizsgát. Az iskola a
lehető leggazdaságosabb megoldás esetén vállalja a fenti költségek térítését.
Szakvizsga letételét követően a következő év január elsején a pedagógus magasabb fizetési
osztályba sorolandó, valamint fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvel
csökkenteni kell.
Helyettesítés: elsődleges cél: a rendelkezésre álló kínálatból olyan felkészülési
lehetőségek kiválasztása, amelyek nem tanítási időben történnek. Ha ez nem lehetséges:
•

Olyan órarend készítése, hogy a továbbképzési napon az érintett

nevelőnek lehetőleg ne legyen órája illetve a lehető legkevesebb órája legyen
•

szakos helyettesítés biztosítása

•

állandó helyettes beállítása

Továbbképzésre

vonatkozóan:

hétévenkénti

továbbképzés

egy

vagy

több

továbbképzés keretében legalább 120 órai foglalkozáson való részvétellel teljesíthető. Egyegy továbbképzésnek minimálisan 30 órásnak kell lennie és már a képzésre jelentkezéskor
akkreditáltnak kell lennie. A továbbképzés eredményességét tanúsítvánnyal kell igazolni.
A beiskolázási tervben azoknak kell lehetővé tenni a továbbképzés folytatását, akik az
előző évben már megkezdték azt, és még nem fejezték be.
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A hétévenkénti továbbképzésben azok a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak
vesznek részt, akik e rendelet hatálybalépése előtt legalább hét éve megszerezték a
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget.
Az elkövetkezendő öt évben nevelőtestületünk tagjai közül nem kötelezhető
továbbképzésre az a pedagógus, aki az elmúlt öt évben pedagógus végzettségén túl
•

főiskolai vagy egyetemi szakirányú képzésben oklevelet szerzett,

•

pedagógus szakvizsgával egyenértékű oklevelet szerzett,

•

legalább 120 órás intenzív tanfolyamon vett részt,

•

ötvenedik életévét betöltötte.

A továbbképzésen való részvételben-előnyben kell részesíteni azt a pedagógust,
•

aki a 40. életévét betöltötte,

•

akit a munkáltató kötelez a továbbképzésre,

•

aki az oktató-nevelő munka javítása, színvonalasabbá tételére képezi magát.

Továbbképzési mátrix:
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