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Kiskunhalas Város 
Polgármesterének 

Előterjesztése 
a Képviselő-testület 2018. március 29-i ülésére  

„Pedagógus Továbbképzési Programok értékelése és tervezése a Kiskunhalasi Bóbita 
Óvoda és Bölcsőde, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák és a Százszorszép Óvodák 

intézményekben” tárgyában 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A továbbképzések jogszabályi hátterét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatról szóló 
20/2012. (VIII.31.) számú EMMI rendelet valamint a pedagógus-továbbképzésekről, a pedagógus-
szakvizsgákról, valamint a továbbképzésekben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 
módosított 277/1997.(XII.22.) számú kormányrendelet biztosítják.  
A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére 
szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való 
közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez. 
A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az 
előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést 
megküldi a fenntartónak.  
A nevelési-oktatási intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott továbbképzés megtervezésére, 
megszervezésére a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési 
programot készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a 
fenntartó fogadja el.  
A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák és a Százszorszép 
Óvodák intézményvezetői elkészítették a 2013-2018. közötti időszak értékelését és a 2018-2023. 
közötti időszak továbbképzési programját és azt elfogadásra hivatalomhoz benyújtották. Mindhárom 
óvodaigazgatóság teljes, a továbbképzéseket érintődokumentációja az 1. számú mellékletben 
olvasható. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák és a Százszorszép 
Óvodák 2013-2018. közötti időszak továbbképzési programjának értékelését és a 2018-2023. 
közötti időszak továbbképzési programjait. 
 
 
Kiskunhalas, 2018. március 12. 
 
 
 
 Fülöp Róbert s.k.  
 
Határidő: 2018. március 29. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 
Határozatról értesülnek: 
Ácsné Fehér Klára igazgató, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, 
Barnáné Szabó Mikor Márta igazgató, Kiskunhalasi Százszorszép Óvodák, 
Szeriné Ferencsik Yvette igazgató, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
Juhász Gábor közművelődési referens 




























































































































