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A többször módosított, jelenleg hatályos 277/1997.(XII.22) Korm. rendelet értelmében a
pedagógusoknak hétévente kötelező továbbképzésen kell rész venniük.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62§ (2) bek. értelmében „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 továbbképzési kötelezettségét minden kolléga folyamatosan teljesíti.
Az elmúlt költségvetési év végéig, azaz 2013. december 31-ig teljesítette a 120 órát: 1 pe dagógus. Másoddiplomát szerzett: 4 pedagógus. Jelenleg központi költségvetésből nincs folyamatban továbbképzésen résztvevő pedagógus. Önköltséges alapon egyetemi tanulmányokat végez és 2014.ben várhatóan diplomát kap: 3 pedagógus.
A Beiskolázási tervben előnyt élveznek a 277/1997. (XII.22) Korm. rendelet jelenleg hatályos állapota szerint a 6.§ (3) bek. és (4) bek.-ben leírtak alapján. A továbbképzésre jelentkezés, írásban történt, amelyre az intézményvezető határozatokban reagált. A következő felsorolásban látható prioritások szerint történik a pedagógusok besorolása továbbképzésbe, a
közalkalmazotti tanács véleményének kikérése után.
Az iskola az alábbi képzéseket, továbbképzéseket támogatja kiemelten:
– Másoddiploma megszerzése, a köznevelési intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához szükséges személyi feltételek megteremtéséhez.
– Pedagógiai mérési, értékelési szakértő továbbképzés.
– Az új tananyagtartalmak tanítására felkészítő továbbképzések, amelyekre szükség van a
nevelő oktató munka keretében a gyerekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozások
megtartásához.
– Az iskolai programnak megfelelő idegen nyelv tanulása.
– Módszertan, a pedagógus szakma megújítását szolgáló ismeret bővítése.
A Szakvizsgázott és legalább 14 év tanítási tapasztalattal rendelkező pedagógusok közül
e-portfóliót készít: 4 pedagógus.
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