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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  (a továbbiakban: Nkt.)  83. § (2)  

bekezdés  g) pontja alapján a fenntartó jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, 

továbbképzési programját.  

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről a 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) rendelkezik.  A Rendelet  1. § (2) bekezdése  szerint a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot készít, melyet a 

nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. 

 

A képviselő-testület a 2018. március 29-ei ülésén a 33/2018. (III. 29.) sz. határozatával 

elfogadta a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018-2023. évekre vonatkozó Továbbképzési 

Programját, mely az óvoda vezetőinek, óvodapedagógusoknak a beiskolázását, szakvizsgára 

felkészítő képzését tartalmazza. 

A dokumentum 3-as, 3/a, 3/b, 3/c számú mellékletei tartalmazzák az adott nevelési évre 

vonatkozó továbbképzéseket, mely igény szerint évente változhat. 

  

Jelen felülvizsgálat során változik a továbbképzési program 3/a, 3/b, és a 3/c melléklete a 

2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beiskolázások alapján, mely az előterjesztés mellékletét 

képezi.   

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közalkalmazotti Tanácsa a fenti jogszabályok 

figyelembevétele mellett  2020. március 3-án tárgyalta és fogadta el  az intézmény 

továbbképzési programjának felülvizsgálatát.  

 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.   

 

Polgár, 2020. március 18. 

 

   

   

         Tóth József 

                                                                                                     polgármester 

                

   

 



 

 

  Határozati javaslat 

 …/2020. (III. 26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  továbbképzési 

programjának felülvizsgálatára vonatkozó  javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta. 

 

1./   A Képviselő-testület  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

2018 - 2023 évre vonatkozó továbbképzési programját a 

határozat 1-3.  melléklete szerinti tartalommal módosítja.  

 

2./ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a 

módosítások továbbképzési programon történő 

átvezetéséről gondoskodjon.  

  

       Határidő:  értelemszerűen  

      Felelős:   Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 
            


