A Budapest XIII. Kerületi BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM
TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

A Továbbképzési program célja
Jelen továbbképzési program célja,
 hogy biztosítsa a Budapest XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium pedagógusainak
a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63. § (1). bek. g) pontjába foglalt
- a hivatás gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzéséhez fűződő pedagógusjogok minél teljesebb megvalósulását.
 hogy a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet alapján szabályozza a Budapest XIII.
kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium pedagógusainak továbbképzéseken, szakvizsgára
felkészítő szakirányú továbbképzéseken való részvételének tervezését, valamint az egy
tanévre szóló Beiskolázási tervek elkészítését.

A Továbbképzési program személyi és időbeli hatálya
A Továbbképzési program kiterjed a Budapest XIII. Kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott valamennyi pedagógusára, akik a
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. § (2). bekezdése alapján hétévenkénti
továbbképzési kötelezettség alá esnek.
Továbbképzésre kötelezett a pedagógus a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél
megszerzése utáni hetedik évtől (szeptember első munkanapjától) addig az évig (augusztus
utolsó munkanapjáig), amíg az ötvenötödik életévét betölti.
Jelen Továbbképzési program 2018. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig érvényes, az
ebben az időszakban elkészülő Beiskolázási terveket ezen program alapján kell elkészíteni

A pedagógusok továbbképzésben való részvétele támogatásának alapelvei
Az intézmény – az erőforrásaihoz mérten – támogatja a közalkalmazotti jogviszony keretében
munkaviszonnyal rendelkező pedagógusainak továbbképzését és szakvizsga megszerzésére
irányuló képzésben való részvételét.
Ezen belül az intézmény a Beiskolázási tervbe való jelentkezéskor a továbbképzések közül
azokat támogatja, amelyek elsődlegesen szolgálják az intézmény szakmai színvonalát, a
Pedagógiai Programban megfogalmazott célkitűzések megvalósulását.
Amennyiben a Fenntartó továbbképzéseket vagy szakvizsga megszerzésére irányuló képzést
határoz meg az intézmény számára, az intézmény kiemelten köteles támogatni azokat.
A pedagógus továbbképzések közül csak a köznevelést szabályozó jogszabály(ok) szerint
akkreditált továbbképzések támogathatók.
Az intézmény kiemelten támogatja a szakvizsga megszerzését azoknál a pedagógusoknál,
akiknél a szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel.
Az intézmény a Beiskolázási tervbe való jelentkezéskor kiemelten támogatja
- a már engedélyezett és megkezdett továbbképzések és szakvizsga megszerzésére
irányuló képzések folytatását
- azon jelentkezéseket, amelyek a módszertani megújulást szolgálják.
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Azoknál a pedagógusoknál, akiknek továbbképzési kötelezettségük van támogatandó a
képzés és a Beiskolázási tervbekerülés annak függvényében
 hogy képzésük mennyire szolgálja az intézmény érdekeit, szakmai fejlődését, a
Pedagógiai Programban rögzített intézményi célok megvalósulását
 hogy van-e olyan jelentkező, akik számára kötelező a beiskolázási tervbe való felvétel
 hogy hétéves továbbképzési ciklusuk során, mekkora óraszámú képzésben vettek részt
a beiskolázási tervbe való jelentkezésük időpontjában. Előnyben kell részesíteni
azokat, akiknek még van kötelezettségük a hét évben, illetve nagyobb kötelezettségük
van a hét év során.
Azonos feltételek esetén a beiskolázási tervbe való bekerüléskor előnyben részesülnek azok a
pedagógusok, akik 2019-ben töltik be negyvenedik életévüket.

A továbbképzések és a pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésben résztvevők
támogatásának módja
Az intézmény minden év március 31-ig elkészíti a következő tanévre vonatkozó Beiskolázási
tervet, amelyet a nevelőtestület véleményez. A tervbe való felvételhez a pedagógusok
önállóan jelentkezhetnek, illetve az intézményvezető előírja számukra a továbbképzésben
való részvételt.
Amennyiben a továbbképzés 120 órás vagy annál nagyobb óraszámú, az intézmény és a
Beiskolázási tervbe került kiemelten támogatott továbbképzések elvégzői között tanulmányi
szerződés kötése kötelező.
Amennyiben a továbbképzés az iskola normál munkaidő-beosztását és munkarendjében
meghatározottakat érinti, a továbbképzésben résztvevő kérelmezheti,
- hogy az intézményvezető munkaidő-átcsoportosítást hajtson végre, és/vagy
- az órarend elkészítésekor kérheti, hogy vegyék figyelembe képzésének és vizsgáinak
várható időpontjait.

A továbbképzések finanszírozása
Költségtérítéses pedagógus képzések esetében a továbbképzések költségeit
- vagy a Fenntartó fedezi - az intézményi költségvetésében meghatározott pénzügyi
fedezet terhére és erejéig ,
- vagy a pedagógus saját maga fedezi.
Amennyiben a finanszírozandó képzés az egész tanítási évet érinti, az intézményi költségvetés
által biztosított hozzájárulást elsősorban a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségek
fedezésére kell felhasználni.
A helyettesítési feladatok megoldása után fennmaradó összeg felosztásának elvei:
- A helyettesítési feladatok megoldása után fennmaradó összeg elsősorban a képzés
díjának fedezésére fordítandó. A munkáltató a továbbképzés részvételi díjához a díj
maximálisan 80%-ának erejéig járulhat hozzá.
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Amennyiben a részvételi díjak finanszírozása után is lehetőség van további
hozzájárulásra, akkor lehet hozzájárulni a résztvevő utazási költségéhez, szakirodalomvásárlásához, vagy szállásköltségeihez. Budapestnél távolabbi utazás költségeit a
munkáltató csak abban az esetben támogatja, ha máshol nincs ugyanolyan
tanúsítványt / oklevelet adó képzés.

A teljes továbbképzési keret felosztásánál a helyettesítési feladatok finanszírozása után
fennmaradó összeg felhasználásakor elsőbbséget élveznek a hétévenkénti továbbképzést
teljesítők, közülük is a kiemelten támogatandó képzésben résztvevők.
Amennyiben a Beiskolázási tervben szereplő, továbbképzésen résztvevő pedagógus
 saját hibájából nem teljesíti a képzés követelményeit,
 vagy a képzés elvégzését igazoló oklevelet nem hajlandó munkáltatójának bemutatni,
 vagy munkaviszonya nem megfelelő munkavégzés miatt elbocsátással megszűnik,
köteles a munkáltató által részére átutalt támogatás összegét visszafizetni az intézménynek.
A munkáltató a visszautalt összeget köteles az aktuális Beiskolázási terv finanszírozására
fordítani.

Az intézmény által kötelezően vezetendő dokumentumok
Az intézmény a továbbképzésekről az alábbi dokumentumokat köteles vezetni elektronikusan
vagy papír alapon:
 nyilvántartás a továbbképzésben való részvételről és a továbbképzés teljesítéséről
 nyilvántartás a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási
intézményben szerzett oklevelekről
 nyilvántartás azon személyekről, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó
rendelkezések hatálya alá tartoznak

Záró rendelkezések
Jelen Továbbképzési programot a nevelőtestület 2018. december 5-én elfogadta.
A Továbbképzési program módosítandó, ha jogszabályi változások szükségessé teszik, vagy ha
a nevelőtestület legalább fele írásban kéri.
A Továbbképzési program nyilvános dokumentum, egy-egy példánya megtalálható a tanári
szobában, az iskolai könyvtárban és az igazgatói titkárságon, továbbá az intézmény
számítógépes hálózatán a pedagógusok számára nyilvános intézményi dokumentumok között.

Kiss Gyöngyi sk.
igazgató
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