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1. A  beiskolázási terv alapjai 

 

Törvényi feltételek: 

A 277/1997./XII.25./ Kormányrendelet alapján, a helyi pedagógiai programmal összhangban 

kidolgoztuk az intézmény továbbképzési programját, amelyet a nevelőtestület elfogadott. 

Az említett rendelet alapján: „ A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési 

program végrehajtására egy nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít.” 

 

Pénzügyi alapok: 

1. számú melléklet 

 

 

2. Szakvizsgázó, másoddiplomázó pedagógusok, közalkalmazottak 

A továbbképzési programban meghatározott határidőig 2 fő nyújtott be kérelmet 4 félévre 

irányuló képzés támogatására. 

Két fő számára a kérelmezett képzés másoddiploma megszerzésére irányul. Az intézmény 

középtávú tervei alapján a tanítói végzettség megszerzése szükséges a későbbi zavartalan 

szakmai munka és a szakos ellátottság szempontjából. 

 Török Éva - Tehetségfejlesztő szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzési szak 

 Sánta Anita   -   Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak  

          Szakmai továbbképzés: 

 Daruné Varga Mária –  Autizmus alapozó képzés 

 

Képzések támogatása iskolai érdek, szakmai  programunk kiszélesítését jelentené mind a 

három  képzés Ezek a képzések olyan szakembereket szakképzését jelentené, amelyek a 

gyermeket nevelését-oktatását szolgálja. Jelenleg ezen a területen iskolánkban nincs 

szakember, ezért pénzügyi lehetőség esetén az intézményi támogatás indokolt. 

 

Jelenleg az intézmény középtávú tervei alapján tovább folytatják tanulmányaikat: 

  

 Horváth Tamás  Viktor   mérési – értékelési szakvizsga megszerzése folyamatban van. 
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Támogatása jelen állás szerint megoldott. 

 Mészáros Viktória matematika szakképzési területen tanul tovább. 

Támogatása jelenleg megoldott. 

 

3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák 

Iskolánkban az elmúlt évek képzéseinek hatására jelenleg kevesen vannak, akik sürgősen – 

két éven belül – kötelezettek a hét évenkénti 120 órás továbbképzés elvégzésére. Számukra 

szeretnénk biztosítani a megfelelő modern pedagógiai módszereket tartalmazó 

továbbképzést, ha lehetséges, akkor az egész tantestületet érintően. 

Előzetes felmérések, vélemények alapján a következő témakörökben szervezett képzések 

megszervezése javasolt: 

-  Az  autizmusról   1 napos tantestületi továbbképzés  

- Modern pedagógiai módszerek megismerése 

- IKT eszközök használata a pedagógiában 25 pedagógus érintett a tantestületből  

 

30-60-120 órás képzésük támogatására a következő kolléga nyújtottak be kérelmet: 

 

 Solymosi Sándor – Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való integrációs foglalkozás 

 

Támogatásuk indokolt. 

 

A képzéseket az ajánlatok, a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével az intézmény 

vezetősége választja ki.  

 

 

 

 

Körösladány, 2019. március 14.  

 

   Oravecz Eszter Ágnes 

                                                                                                                              intézményvezető 
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Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Táblázat 

 

2.  számú melléklet: 3 db munkavállalói kérelem 

 Török Éva 

 Sánta Anita 

  Daruné Varga Mária 

 

3. számú melléklet: A fenntartó által megállapított, 2019-as gazdasági évben 

továbbképzésre rendelkezésre álló keret 

 

 

4. számú melléklet: Nevelőtestületi Jelenléti ív 

  

 

 


