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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. április 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
Dunaújvárosi Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának jóváhagyására

Előadó:          az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályvezető 
           Péter Kata ügyintéző

Meghívott:      Gyenes Józsefné - óvodavezető

Véleményező     bizottságok:
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017.04.11.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2017.04.12.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
rendelkezése  alapján  a  fenntartó  jóváhagyja  az  óvoda  továbbképzési  programját.  Az
óvodavezető  elkészítette  2018-2023-ig  terjedő  időszakra  vonatkozó  programot,  melyet
jóváhagyásra megküldött a Közgyűlésnek.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 9434-2/2017.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k. Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2017.04.07. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában  működő  Dunaújvárosi
Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62. § (1) bekezdése
szerint:  „A pedagógus alapvető feladata a rábízott  gyermekek, tanulók nevelése,  oktatása,
óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában
a  kerettantervben  előírt  törzsanyag  átadása,  elsajátításának  ellenőrzése,  sajátos  nevelési
igényű  tanuló  esetén  az  egyéni  fejlesztési  tervben  foglaltak  figyelembevételével.  Ezzel
összefüggésben  kötelessége  különösen,  hogy  (…)  k)  részt  vegyen  a  számára  előírt
pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát.”

A pedagógus-továbbképzésről,  a  pedagógus-szakvizsgáról,  valamint  a  továbbképzésben  részt
vevők  juttatásairól  és  kedvezményeiről  szóló  277/1997.  (XII.  22.)  Korm.  rendelet  1.  §  (1)
értelmében  a  rendeletben  foglaltakat  kell  alkalmazni  a  továbbképzés  megtervezésére,
megszervezésére.
A  korm.  rendelet  alapján  a  nevelési-oktatási  intézmény  vezetője  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
program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.

A fenntartó az Nkt. 83. § (2) bekezdés   e)   pontja alapján ellenőrzi
- a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program összhangját,
- a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és
-  ha a nevelési-oktatási intézményt nem a tankerületi központ tartja fenn, a költségvetés terhére
vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását.

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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 83. § (2) bekezdés g) pontja alapján a
fenntartó „jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját”. 

A Dunaújvárosi Óvoda vezetője 2017. március 10-én megküldte az intézmény 2018-2023 évekre
szóló Továbbképzési Programját, valamint a 2013-2018-as időszak értékelését. A dokumentumok
az előterjesztés mellékletét képezik.

Az  előterjesztést  az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság  2017.  április  11-én
megtárgyalta és 8 igen szavazattal támogatta azt.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2017.  április  12-én  megtárgyalta  és  6  igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította az előterjesztést.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének

…  /2017.     (IV.21.)     határozata

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában  működő  Dunaújvárosi
Óvoda Pedagógus Továbbképzési Programjának jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2017. március
1-jén  kelt,  a  határozat  mellékletét  képező  2018-2023-as  időszakra  vonatkozó  Pedagógiai
Továbbképzési  Programját  megismerte  és  jóváhagyja,  valamint  a  2013-2018-as  időszakról
szóló Pedagógiai Továbbképzési Program értékelését elfogadja.

2.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje
meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 

  Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

       Határidő: 2017. május 2.

Dunaújváros, 2017. április 21.

                 Izsák Máté s.k.                                                      Tóth Kálmán s.k.
              az oktatási, kulturális, az ügyrendi, igazgatási és 

ifjúsági és sportbizottság elnöke               jogi bizottság elnöke
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