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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 Szegedi Tankerületi Központ költségvetésében jelenleg minden álláshelyre 10000 Ft-os 

normatíva jár. Intézményünkben jelenleg 33 pedagógus álláshely engedélyezett, így 330000 

Ft az intézményi keret. 

 

 A továbbképzési kötelezettségét minden kollega folyamatosan teljesíti. 

 

 Az elmúlt tanév  végéig, azaz 2016. augusztus 31-ig teljesítette a 120 órát mindenki, akinek 

kötelezettsége volt. 

1. Hegyközi Tamás 

2. Ördög Nóra Eszter 

 

Sikeres minősítési eljáráson vett részt a 2017-es évben 

1. Bánáthy Jánosné 

      2.Tanfelügyeleti ellenőrzésen pedig: Gulyásné Szabó Klára intézményvezető 

 

 Másoddiplomai képzésben vett részt: 

1. Kissné Mészáros Edina angol tanítói 

2. Hegyközi Tamás matematika –egyetemi 

3. Halminé Nagy Edina mentor tanári 

 

A Beiskolázási tervben előnyt élveznek a 277/19997.(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 

táblázatban látható besorolást készült a közalkalmazotti tanács véleményének kikérése után. 

 

Minősítésre jelentkezés a törvényi előírásoknak megfelelően az intézményvezetőnél 

március 31-ig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. csoport tagjainak 2018. augusztus 31-ig kell teljesítenie a 120 órás képzést, ami az alkalmazás feltétele. A teljesítés folyamatban van: 

 

 
 

1. csoport valamilyen képzésen kell részt vennie 

 

sor

sz. 

név, munkakör, 

végzettség szakképzés 

továbbképzés 

hatálya 

továbbképzés 

neve 

továbbképz

és kezdete, 

befejezése 

távollét 

időtartama 

(óra) 

helyettesít

és rendje 

helyettesítés 

költsége 

részvételi díj egyéb 

költség 

összes 

költség 

1. Erdei Ágnes 

matematika-angol 

szakos tanár 

intézményvezető-

helyettes 

2015-2022 

TELJESÍTETTE 

2014-BEN   

75 órát teljesített 

 

holland-

magyar 

intézményvez

ető képzés. 

Pedagógus 

szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés  

2017-19-es  

szemeszter 

nincs 

információ 

nincs 

informáci

ó 

nincs 

információ 

130.000 

Ft/félév  

80% 104000 Ft 

nincs 

információ 

520.000 Ft 

2. Turainé Magyar 

Ibolya 

tanító , osztályfőnök 

2011-2018 

TELJESÍTETTE 

2009-BEN   

Környezetünk 

megismerése 

komplex 

játékokkal 

2017.05.11- 

tól 

2017.11.12-

ig 

 60 óra 

nincs 

információ 

nincs 

informáci

ó 

nincs 

információ 

75.00 Ft, ha az 

intézmény 

támogatja 

80% 6000 Ft 

nincs 

információ 

75.00 Ft, ha 

az intézmény 

támogatja 

3. Gregusné Juhász 

Eleonóra 

napközis nevelő, 

tanító, ÖKO 

munkaközösség-

vezető 

2011-2018 

TELJESÍTETTE 

2011-BEN   

eddig 23 órát 

teljesített 

Környezetünk 

megismerése 

komplex 

játékokkal 

2017.05.11- 

tól 

2017.11.12-

ig 

 60 óra 

nincs 

információ 

nincs 

informáci

ó 

nincs 

információ 

75.00 Ft, ha az 

intézmény 

támogatja 

80% 6000 Ft 

nincs 

információ 

75.00 Ft, ha 

az intézmény 

támogatja 

4. Nagy Emese 

 napközis nevelő, 

tanító 

2011-18 

Eddig 6 órát 

teljesített 

Környezetünk 

megismerése 

komplex 

játékokkal 

2017.05.11- 

tól 

2017.11.12-

ig 

 60 óra 

nincs 

információ 

nincs 

informáci

ó 

nincs 

információ 

75.00 Ft, ha az 

intézmény 

támogatja 

80% 6000 Ft 

nincs 

információ 

75.00 Ft, ha 

az intézmény 

támogatja 

6. Borbély László 2011-2018 Környezetünk 

megismerése 

2017.05.11- 

tól 

nincs 

információ 

nincs 

informáci

nincs 

információ 

75.00 Ft, ha az 

intézmény 

nincs 

információ 

75.00 Ft, ha 

az intézmény 



 

 

Tanító, osztályfőnök 

 

 

TELJESÍTETTE 

2009-BEN  50 

órát teljesített 

komplex 

játékokkal 60 

órás képzés 

2017.11.12-

ig 

 60 óra 

ó támogatja 

80% 6000 Ft 

támogatja 

7. Cseh Valéria  

német szakos 

középiskolai tanár 

 

2011-2018 

TELJESÍTETTE 

2009-BEN  95 

órát teljesített 

30 órás 

képzés 

szakirányú 

2016-17-es  

vagy 2017-

18. tanév   

nincs 

információ 

nincs 

informáci

ó 

nincs 

információ 

nincs 

információ 

nincs 

információ 

nincs 

információ 

8. Kanalas György 

matematika fizika-

számítástechnika 

szakos tanár szakos 

középiskolai tanár 

 

2011-2018 

TELJESÍTETTE 

2007-BEN  60 

órát teljesített 

60 órás 

képzés 

szakirányú 

2016-17-es 

vagy 2017-

18. tanév   

nincs 

információ 

nincs 

informáci

ó 

nincs 

információ 

nincs 

információ 

nincs 

információ 

nincs 

információ 

 

 

2. csoport valamilyen képzésen vett rész és kell még részt vennie 

 

sor

sz. 

név, munkakör, 

végzettség szakképzés 

továbbképzés 

hatálya 

továbbképzés 

neve 

továbbképz

és kezdete, 

befejezése 

távollét 

időtartama 

(óra) 

helyettesít

és rendje 

helyettesítés 

költsége 

részvételi díj egyéb 

költség 

összes 

költség 

1. Tari-Tóbiás Ágnes 

matematika-

nyelvfejlesztő szakos 

tanár gyakornok 

eddig 10 órás 

képzésen vett részt 

2018-ig 

gyakornok 

portfólió 

védésével 

kapcsolatos 

képzés 

nincs 

információ 

nincs 

információ 

nincs 

informáci

ó 

nincs 

információ 

nincs 

információ 

nincs 

információ 

nincs 

információ 

2. Nagyné Oláh Éva 

gyógypedagógus: 

tanulásban 

akadályozott 

irányában szakosodott 

2016-2023 

 

Mozgásterápi

a a tanulási 

nehézségek 

megelőzésére 

és oldására 60 

órás képzés 

2016-17-es 

tanév   

nincs 

információ 

nincs 

informáci

ó 

nincs 

információ 

60.000 Ft 

80% 4800 Ft 

nincs 

információ 

60.000 Ft 



 

 

Folyamatban lévő képzések: 

 Turainé Magyar Ibolya és Gregusné Juhász Eleonóra „Környezetünk megismerése komplex 

játékokkal” A képzések díja kifizetve. 

 

Új jelentkezők:  

1.Erdei Ágnes 

Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés. Pedagógus szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzés 

104000 Ft az intézményi 80% 

2.Nagy Emese, Borbély László az intézményi 80% 

„Környezetünk megismerése komplex játékokkal” A képzések díja nincs kifizetve  

120000Ft az intézményi 80% 

3.Nagyné Oláh Éva 

Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására 

48000Ft az intézményi 80% az intézményi költségvetésből 

 

Összes kiadás: 272000 Ft 

A maradék 58000 Ft Kanalas György és Cseh Valéria továbbképzési költségére 

fordítandó 2:1 arányban. 

 

          Szeged, 2017 .március 13. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Gulyásné Szabó Klára                

                                                                                            intézményvezető 

 

A  beiskolázási tervvel az intézmény közalkalmazotti tanácsa egyetért 

 


