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Az intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési évre szóló
beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet – a továbbképzési időszakban – minden év
március 15-éig kell egy nevelési évre elkészíteni. A beiskolázási tervet a szakmai
munkaközösség közreműködésével dolgozza ki, és fogadtatja el a nevelőtestülettel. A
továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt be kell kérni a Közalkalmazotti
Tanács véleményét. (Kr. 1. § (3) (4))
A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte felvételét,
és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. A feltételek megléte esetén
nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésére a
hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.
Az intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való
kihagyásról írásban értesíti az érintettet. (Kr. 6.§ (5) (6))
A továbbképzésbe, - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az érdekelt jelentkezése és
választása alapján lehet bekapcsolódni. (Kr. 3.§ (1))
A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt:
 hiányszakot végez;
 német nemzetiségi képzést választ;
 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra;
 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte;
 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik;
 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. (Kr. 6.§ (3))
A felsorolás egyben sorrendiséget is jelent.
Nem tagadható meg a jelentkezése annak, akinek két évnél kevesebb idő áll jelentkezésére a
hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.
Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. (Nkt. 62.§ (2))

A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akinek a részvételét betervezték,
a továbbképzés megjelölését, annak a várható kezdő és befejező időpontját, a várható távollét
idejét, a helyettesítés rendjét. A szakvizsgára történő beiskolázási terv a fentieken kívül
tartalmazza a pedagógus lakcímét, az alapképzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét,
szakmai gyakorlatának idejét és helyét. (Kr. 6.§ (2), 14. § (2)) Az előzőekben meghatározott
eljárási rend mellőzésével közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, aki nem tart igényt
az ehhez fűződő munkáltatói kedvezményekre. (Kr. 6.§ (9)).
1. A szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv
A beiskolázási terv időszakában szakvizsgás képzésre nem kerül sor.
2. A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv
A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv:
-

a továbbképzésre vonatkozó alprogram alapján, valamint

-

a pedagógiai programmal összhangban került összeállításra.
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A jogszabályi változások megkövetelik intézményünk dolgozóitól, hogy állandóan
figyelemmel kísérjék azokat a továbbképzéseket, melyek a pedagógiai program megvalósítása
érdekében magasabb színvonalú tevékenységekhez szükséges készségek elsajátítását célozzák.

E továbbképzéseken való részvételt minden esetben támogatjuk, valamint a hiányszakokhoz és
a német nemzetiségi nyelvoktatáshoz kapcsolódóakat is.
3. Finanszírozásra vonatkozó terv
A finanszírozás a továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv adatai és a továbbképzési
program finanszírozási alprogramja alapján, valamint a pedagógiai programmal összhangban
valósul meg.
4. A helyettesítésre vonatkozó terv
A helyettesítésre vonatkozó terv a továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv, a továbbképzési
program helyettesítési alprogramja, valamint a pedagógiai programmal összhangban kerül
megvalósításra.
A helyettesítés, feladat megosztás miatt azon képzések támogatására kerül sor, melyek 30 órás
akkreditált képzések. A munkavállalók helyettesítését belső helyettesítéssel oldjuk meg.

Záró rendelkezés
A beiskolázási tervet az iskola nevelőtestülete elfogadta.
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