
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

az Eszterlánc Óvoda 2018-2023. évekre vonatkozó  
Továbbképzési Programjának jóváhagyására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés g) pontja alapján a fenntartó 
jóváhagyja a köznevelési intézmény továbbképzési programját. 
 
Az Eszterlánc Óvoda vezetője 2018. április 18. napján megküldte a képviselő-testület részére 
jóváhagyásra az intézmény 2018-2023. évre vonatkozó továbbképzési programját, mely az 
előterjesztés melléklete. 
 
Az óvoda továbbképzési programját az óvodavezető készíti el öt évre az óvoda pedagógiai programja 
figyelembe vételével. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményezi. A nevelőtestület a 
programot elfogadta, a döntéséről szóló jegyzőkönyvi kivonat mellékelve. 
Az intézmény vezetője a fenntartó által elfogadott továbbképzési program végrehajtására egy nevelési 
évre szóló Beiskolázási Tervet készít, mellyel kapcsolatban a fenntartó meghatározhatja azokat a 
szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, melyekhez támogatást nyújt (a 
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése 
szabályozza). 
Az intézményvezető által elkészített 2018/2019-es évekre vonatkozó beiskolázási terv nem tartalmaz 
fenntartói támogatást, a képzéseken részt vevő óvodapedagógusok vagy ingyenes képzésen vesznek 
részt, vagy a költségeket saját maguk vállalják. 
A nevelőtestület, valamint a közalkalmazotti tanács elfogadta a 2018-2023. évekre szóló 
továbbképzési program megvalósításának beszámolóját, mely szintén az előterjesztés melléklete. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (2) bekezdés g) pontja alapján – az Eszterlánc Óvoda 2018-2023. évekre 

vonatkozó továbbképzési programját a melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.  

 

Határidő: 2018. május 10. 

Felelős: Antal Szabolcs polgármester  

 

Hajdúsámson, 2018. április 19. 

 

 

         Antal Szabolcs 

                      polgármester 

 

 

   ***A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Bagolyné Szűcs Mariann   

Jogi és Szervezési Osztály: Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  

 






















































