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         BEISKOLÁZÁSI TERV 

 

Tervezett időszak: 2019/2020. tanév – 2024/2025. tanév (5 év) 

 

 

 

 Törvényi előírások: 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről: 

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) *  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. 

(5) A továbbképzési program négy részből áll.  

A továbbképzési program részei: 

a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram, 

b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram, 

c) a finanszírozási alprogram, 



d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram. 

(5) *  A pedagógus akkor is részt vehet e rendeletben foglaltak szerint a továbbképzésben, ha 

nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, illetve már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés 

követelményeit. 

5. § *  (1) A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább 

százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények 

teljesítésével valósul meg.  

(2) A hétévenkénti továbbképzés - az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül - teljesíthető 

a) *  a következő, bármelyik további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó, 

aa) a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél, 

ab) a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek 

megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető 

további oklevél, 

ac) a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség megléte 

esetén további, a pedagógus-munkakör, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú végzettségi szintet igazoló 

oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél, tanítói szakképzettség megléte 

esetén további, a képzési és kimeneti követelmények szerinti műveltségi terület 

követelményeinek teljesítését igazoló oklevél, 

ad) a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai 

alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végző, 

valamint gyakorlati képzést végző pedagógus esetén a szakirányú végzettség és szakképzettség 

mellett felsőfokú, vagy felsőoktatási, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt 

szintű szakképesítés vagy az első pedagógus oklevél, 

ae) az Nkt. 98-99. §-ában felsorolt végzettség, szakképzettség mellett az Nkt. 3. 

mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

af) a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új 

pedagógus szakképzettség megszerzését megalapozó, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény (a továbbiakban: nemzeti felsőoktatásról szóló törvény) 42. § (2) bekezdése 

szerinti részismeret megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező 

képzés elvégzését igazoló okirat, 

ag) a nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló, tanulói eredményességben mérhető, 

komplex fejlődési projektekben való részvételt igazoló okirat, 



ah) az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön 

kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő 

honosításáról szóló kormányrendelet szerinti legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat, 

ai) a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okirat, 

valamint a felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó képzések, 

szakirányú továbbképzések elvégzését igazoló oklevél és 

b) a következő, bármelyik továbbképzésen 

 (3) Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka 

teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen: 

a) *  köznevelési kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel, 

b) gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel, 

c) nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó 

tevékenységgel (a továbbiakban: önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak 

megfigyelésével (óralátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek saját 

gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató óra), 

d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, 

amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri, 

e) *  a köznevelési intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az 

érintett nevelőtestület, illetve pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson történő 

részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok 

részvételével történik. 

(4) A (2) bekezdés b) pontjában felsoroltakon való részvétellel akkor lehet teljesíteni a 

továbbképzés követelményeit, ha a munkáltató az elvégzést tanúsító okirat vagy a képzési 

program és a résztvevő írásbeli beszámolója alapján a továbbképzést elfogadja, feltéve, ha 

annak ideje legalább öt hét. Ha a továbbképzés ideje nem éri el az öt hetet, a részvételi időt 

naponként hat tanórai foglalkozásként kell beszámítani a hétévenkénti továbbképzés 

teljesítésébe. 

(5) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt tapasztalatok átadásával megvalósuló továbbképzésen 

való részvétel esetében a továbbképzés teljesítésének elfogadásához a munkáltató által a 

program lezárásakor készített, a jelenlétet igazoló, a referencia intézmény részéről ellenjegyzett 

beszámoló szükséges. 

(6) A (3) bekezdésben felsoroltakon való részvétel esetében a továbbképzés beszámításához az 

szükséges, hogy a munkáltató a részvételről kiállított okirat vagy a képzési program, illetve a 

résztvevő írásbeli beszámolója vagy a kutatást vezető intézmény, kutatóhely igazolása, a 

szaktanácsadó értékelése, elemzése alapján a továbbképzést elfogadja. 



(7) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzés teljesíthető a hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe 

beszámító képzéseken előadóként való részvétellel, a képzés szervezője által kiállított igazolás 

alapján. 

(8) Szakmai megújító képzésnek minősülnek - az ag) és ah) pont kivételével - a (2) bekezdésben 

és a (3) bekezdés a) pontjában felsoroltak. Szakmai megújító képzés lehet a munkakör 

ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan 

órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amelyet pedagógusképzést folytató 

felsőoktatási intézmény szervez, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézménnyel 

kötött megállapodás alapján szervezik, és biztosítja a 4. § (3) bekezdésben meghatározottak 

megvalósítását. A pedagógus teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben 

meghatározottakon kívül más továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek. 

(9) *  Vezetőképzés a pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, pedagógus-szakvizsga 

megléte esetén másik olyan pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, amelynek során 

intézményvezetői szakképzettséget lehet szerezni. Vezetőképzés lehet a felsőoktatás keretében 

folyó, a jogi, a közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő 

képzés, valamint a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely 

biztosítja a köznevelési intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű 

pedagógiai szervezési, korszerű pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását. 

6. § (1) A továbbképzésre vonatkozó alprogramban kell megtervezni, hogy tantárgyanként, 

munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vehet részt a továbbképzésben. A 

munkáltató a továbbképzési program elfogadása után írásban értesíti azt a pedagógust, aki a 4. 

§ (2) bekezdése alapján részt vehet a hétévenkénti továbbképzésben. 

(2) A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét 

betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a várható 

távollét idejét, a helyettesítés rendjét. 

(3) *  A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt, 

b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és 

d) akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. 

(4) A beiskolázási terv összeállításánál a (3) bekezdésben előbb álló csoportba tartozó megelőzi 

az utána következő csoportba tartozót. 

(5) *  A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte 

felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. A feltételek 

megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll 

rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. 



(6) *  A köznevelési intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból 

való kihagyásról írásban értesíti az érintettet. 

(7) A (3)-(6) bekezdésben foglaltak tekintetében munkaügyi vita kezdeményezésének van 

helye. 

(8) *  Ha a munkáltató igénybe kívánja venni a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét - 

a tankerületi központtal kötött megállapodás alapján -, a beiskolázási tervét április utolsó 

munkanapjáig meg kell küldenie a tankerületi központnak. 

(9) *  Az e §-ban meghatározott eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a 

továbbképzésbe az, aki nem tart igényt az ehhez fűződő munkáltatói kedvezményekre. 

 

A) Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

Intézményünkben a következő 5 évben nem tervezünk szakvizsgát. 

 

B) Továbbképzésre vonatkozó alprogram 

Intézményünk a következő 5 évben a melléklet szerint tervezi a továbbképzéseket. 

 

C) Finanszírozási alprogram 

Intézményünk tanítói, szaktanárai olyan továbbképzésekre jelentkeznek, melyek ingyenesek. 

 

D) Helyettesítésre vonatkozó alprogram 

Intézményünk nem igényli a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét a képzések 

időtartamára, azt helyben meg tudjuk oldani.  

 

 

 

Szegvár, 2019. november 15. 

 

 

       Vighné Németh Ildikó 

            intézményvezető 

 



Kezdete Vége

Szükséges 
továbbképzési 

pont vagy 
szakvizsga

Teljesített 
igen/nem 
pontszám

Terv Teljesített Terv Teljesített Terv Teljesített Terv Teljesített Terv Teljesített

1. Lukács Istvánné 2012.09.01. 2019.08.31 van 100 védett

2. Jeneiné Lucz Mária 2012.09.01 2019.08.31 nincs 150 védett

3. Beliczay Krisztina 2014.09.01 2021.08.31 van 95 X X

4. Rozgonyi Zoltán 2014.09.01 2021.08.31 nincs 264 teljesítette

5.
Oroszné Kosztolányi 

Éva
2014.09.01 2021.08.31 nincs 120 teljesítette

6. Vassné Lucz Klára 2015.09.01 2022.08.31 van 90 X

7. Csák Benedek László 2015.09.01 2022.08.31 van 60 X X

8. Hegedűsné Ternai Ágnes 2016.09.01 2023.08.31 van 0 X X

9. Vigh Nóra 2017.09.01 2024.08.31 van 30 X X

10. Rozgonyiné Szabó Mária 2017.09.01 2024.08.31 van 90 X védett

11. Bárány Brigitta 2017.09.01 2024.08.31 van 90 X

12. Papné Benkő Mónika 2018.09.01 2025.08.31 van 30 X

13. Papné Mészáros Réka 2018.09.01 2025.08.31 van 0 X

14.
Laskovicsné Ágoston 

Sarolta
2019.09.01 2026.08.31 van 0 X

15. Halász Ottóné 2019.09.01 2026.08.31 van 0 X

16. Magyar Nóra 2020.09.01 2027.08.31 nincs 0

17. Németh Tamás 2022.09.01 2029.08.31 nincs 0

18. Vighné Németh Ildikó 2022.09.01 2029.08.31 nincs 0

19. Bereczkiné Buza Anett 2024.09.01 2031.08.31 nincs 0

20.
Tóthné Nóbik Marianna 

Ildikó
2024.09.01 2031.08.31 nincs 0

21. Sápi Attila 2024.09.01 2031.08.31 nincs 0

22. Maszlag Bernadett 2025.09.01 2032.08.31 nincs 0

23.

24.

Továbbképzési kötelezettség 2019.

Továbbképzési terv 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

2020. 2021. 2022. 2023.

MegjegyzésSorszám Dolgozó neve, munkaköre

MELLÉKLET

Továbbképzési időszak


