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Előterjesztés 

 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

 Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának  
2018. október 18-i ülésére 

 
Tárgy: I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018-2023. évre 
 vonatkozó Továbbképzési programjának jóváhagyása  
 II.  Tájékoztatás a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó-, és a  2017/2018. nevelési 
 évben megvalósult Beiskolázási tervről   
 
Ikt.sz.: LMKOH/6106-2/2018. 
 
 Tisztelt Társulási Tanács! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés g) pontja a 
következők szerint rendelkezik: „(2) A Fenntartó … g) jóváhagyja a köznevelési intézmény 
tantárgyfelosztását, továbbképzési programját”.   

Kocsis Györgyné Intézményvezető Asszony megküldte a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018-2023. évekre vonatkozó Továbbképzési 
programját fenntartói jóváhagyás céljából (előterjesztés 1. melléklete), továbbá a 2018/2019. 
nevelési évre vonatkozó Beiskolázási tervét és a 2017/2018. nevelési évben megvalósult és 
folyamatban lévő beiskolázási tervet tájékoztatásul. (előterjesztés 2. melléklete)  

 
Kérem a Társulási Tanács tagjait a dokumentumok áttanulmányozására, melyhez az 

alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Társulási-tanács elé: 
 

 
I. Határozat-tervezet 

…/2018. (...) TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
Bölcsőde 2018-2023. évre vonatkozó Továbbképzési  
programjának jóváhagyása  

 
Határozat 

 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – előterjesztés 1. 
mellékletét képező – 2018-2023. évre vonatkozó Továbbképzési programját 
jóváhagyja.   
 
Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2018. október 18. 
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II. Határozat-tervezet 
…/2018. (...) TH. 
Tájékoztatás a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó-,  
és a  2017/2018. nevelési évben megvalósult Beiskolázási tervről   

 
Határozat 

 
 
 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – előterjesztés 2. 
mellékletét képező – 2018/2019. nevelési évre vonatkozó-, és a 2017/2018. nevelési 
évben megvalósult Beiskolázási tervét tudomásul veszi. 
 
Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2018. október 18. 

 
Lajosmizse, 2018. október 10. 
 
       Basky András sk. 
       elnök 
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előterjesztés 1. melléklete 
 
MESERÉT LAJOSMIZSEI  
NAPKÖZI OTTHONOS  
ÓVODA és BÖLCSŐDE 
OM: 027656 
Lajosmizse, Attila u. 6.  
 

 
 
 
 

Továbbképzési program 
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Jogszabályi háttér: 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 A Kormány 346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelete a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 

A program időtartama: 

2018. szeptember 01 – 2023. augusztus 31. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok 

végrehajtására, 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 

programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. 

A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal 

kerülhet sor. 

Az intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt (2017. március 

15-ig) értékeli a továbbképzési program időarányos végrehajtását. Az értékelést megküldi a 

fenntartónak. 

A program részei: 

 szakvizsgára vonatkozó alprogram 

 továbbképzési alprogram 

 finanszírozási alprogram 

 helyettesítési alprogram 

Általános elvek 

A továbbképzési program egységben kezelendő: 

 A minden év március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel, melyet a vezető, a szakmai 

munkaközösség közreműködésével dolgoz ki. 

 A pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával. 

A pedagógus-továbbképzés célja: 

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, 

fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van: 
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 a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás 

megtartásához 

 a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez, 

  a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához, 

 a mérési, értékelési feladatok, a köznevelési intézményirányítási, vezetési feladatainak 

ellátásához. 

A továbbképzési program célkitűzése: 

 A pedagógus és nem pedagógus munkatársak továbbképzési rendszerének olyan 

kialakítása és működtetése, amely épít a pedagógusok országos továbbképzési 

rendszere által biztosított lehetőségekre, kötelezettségekre 

 Biztosítja az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek elérését a munkatársak egyéni 

elképzeléseivel összhangban. 

A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése, elmulasztásának jogkövetkezményei  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. § (2) A pedagógus hétévenként legalább 

egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - továbbképzésben vesz részt. 

Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében 

az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, 

közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy 

tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. 

Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. 

Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, 

a vizsgák letétele utáni hét évben.  

A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a továbbiakban: Kutatótanár) 

fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a 

fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus-

továbbképzésben történő részvételi kötelezettségét.  

A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban 

meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az 

oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. A 

pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal az oktatásért felelős 

miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen látja el. 

A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz órai foglalkozáson való részvétellel és az 

előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.  

A továbbképzés egyéb, törvényben meghatározott módon is teljesíthető (pl. pedagógus 

szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben második oklevél megszerzésével, stb. 

A pedagógus jogai, kötelezettségei: 
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A pedagógus kötelessége, hogy: 

 a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alkalommal részt vegyen a 

továbbképzésben, és folyamatosan képezze magát. 

 írásban kérje felvételét az óvoda továbbképzési programjába, beiskolázási tervébe. 

A pedagógus joga, hogy: 

  akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési 

kötelezettsége, 

 

A köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely 

hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához (a 

továbbiakban: vezetőképzés). 

Vezetőképzés a pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, pedagógus-szakvizsga megléte 

esetén másik olyan pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, amelynek során 

intézményvezetői szakképzettséget lehet szerezni. Vezetőképzés lehet a felsőoktatás 

keretében folyó, a jogi, a közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló 

felkészítő képzés, valamint a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, 

amely biztosítja a köznevelési intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, 

korszerű pedagógiai szervezési, korszerű pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek 

elsajátítását. 

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségei 

Szakmai megújító képzés 

 Alapképzésben megszerzett ismeretek, jártasságok megújítása 

  Felsőoktatási intézmény által szervezett, pedagógus végzettséghez kapcsolódó, 

legalább 60 órás felkészítés 

  A munkáltató által a teljesítményértékelés alapján elfogadott egyéb továbbképzés 

Szakmai megújító képzés: amely abban az esetben, ha a pedagógus a nevelő és oktató 

munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, 

olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott pedagógus 

szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság 

megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés). E rendelkezést 

alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év 

eltelt. 

Szakmai megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és 

szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan 

képzés, amelyet pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény szervez, vagy a 
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pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezik, 

és biztosítja a 4. § (3) bekezdésben meghatározottak megvalósítását.  

A pedagógus teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon 

kívül más továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek.  

Amennyiben a pedagógus a továbbképzésben való részvételhez az óvoda támogatását kívánja 

igénybe venni vagy az érinti a munkaidejét köteles felvételét kérni a beiskolázási tervbe.  

Ezt minden év február 28.-ig teheti meg.  

Az igényelt képzési formáról és annak szükségességéről egyeztet az óvodavezetővel, a 

képzési feltételekről tájékoztatást nyújt. Az intézményvezető ennek ismeretében dönti el, 

hogy milyen támogatást tud vállalni az óvoda.  

Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervről a közalkalmazotti tanács véleményét ki 

kell kérni. 

A képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet, stb.) bemutatni. 

A Továbbképzési Program preferált elvei: 

 Difer vizsgálatokkal kapcsolatos továbbképzések preferálása 

 „Zöld óvodával” kapcsolatos továbbképzések preferálása 

 Egyéb módszertani képzések: Okos kocka képzések, Alapozó mozgásfejlesztő 

képzések ,innovatív mozgásfejlesztésre irányuló képzések, IKT eszközök kezelésével 

kapcsolatos képzések, Sakk palota képzés 

A továbbképzés szakaszai: 

 az egyes pedagógusra vonatkozó hétéves továbbképzési szakasz azt határozza meg, 

hogy az adott személynek mely időszakon belül kell teljesítenie a továbbképzésen való 

részvételi kötelezettséget 

  a továbbképzés ütemezéséről a munkáltató írásban értesíti a pedagógust, vagy írásban 

kéri a pedagógus 

 a hétéves kötelezettség időtartama a pedagógus diplomájának megszerzését követő 7. 

év szeptember 01.-én kezdődik és addig az évig tart, amelyben az ötvenötödik életévét 

betölti 

  azoknál, akik 1990. december 30. után végeztek, a kezdő időpont meghatározásánál 

mindig az első olyan oklevél az irányadó, amellyel a pedagógus munkakört be lehet 

tölteni 

 azoknál, akik 1990. december 01. előtt végeztek, ott a ciklus 1998. június 01.- től 

indul 

 az a pedagógus, aki 2012. szeptember 1-jei hatálybalépéskor az 52. életévét betöltötte, 

pedagógus továbbképzésben való részvételre nem kötelezhető 

A továbbképzések ütemezését az éves beiskolázási terv tartalmazza  
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A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét 

betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a várható 

távollét idejét, a helyettesítés rendjét.  

A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt:  

 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra (2018-

2023 között, vagy közelednek a rendszerből való kilépést jelentő 55. életévükhöz.) 

  akiknek a hétévente való továbbképzésen való részvételt a munkáltató elrendelte 

 akik a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkeztek 

  Köznevelési törvény, 62§ Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező 

A beiskolázási terv elkészítésénél azt a pedagógust is előnyben kell részesíteni, akinek 

a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges.  

A csoportosítás fontossági sorrendet jelent.  

 A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte 

felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének  

 A köznevelési intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az 

abból való kihagyásról írásban értesíti az érintettet.  

A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb 

idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.  

Túljelentkezés esetén a programba való felvételnél figyelembe vesszük:  

 az óvoda pedagógiai programjának pedagógusokkal szemben támasztott igényeit,  

 az előző továbbképzés dátumát (az élvez elsőbbséget, aki régebben vett részt 

továbbképzésen, illetve szakvizsgába beszámítható képzésben akar részt venni).  

 Köznevelési törvény, 62§ Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező.  

A beiskolázási tervről a közalkalmazotti tanács, a szakszervezet véleményét ki kell kérni. 
 
Helyettesítési alprogram 

Elsődleges cél: a rendelkezésre álló kínálatból olyan felkészülési lehetőség kiválasztása, 

amelyek nem nevelési időben történnek. Előnyben részesítjük azokat, amelyek nem, vagy 

csak minimális helyettesítést igényelnek. A helyettesítést az intézményvezető csoportban 

történő helyettesítésével, az óvoda saját pedagógusaival a kötött munkaidő terhére oldjuk 

meg. Abban az esetben, ha a testület teherbíró képessége indokolja, a kérelmek elbírálásánál 

minden esetben a gyermekek és az intézmény érdekeit vesszük figyelembe.  

Belső munkaszervezés a törvényesség betartása mellett. 

 

Finanszírozási alprogram  
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A pedagógus továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében 

2013.10.01.jétől térítésmentessé vált. Fedezetéhez a központi költségvetés, a fenntartó, 

munkáltató járul hozzá. Azokat a költségeket, amelyeknek kiegyenlítéséről, a fentebb felsorolt 

felek nem gondoskodnak, a résztvevő viseli.  

A részvételi díjhoz való hozzájárulás nem lehet több a díj 80 százalékánál kivéve, ha:  

 az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet költségvetési támogatás nélkül 

biztosítani tudja,  

  a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja  

 a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják  

 a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörökhöz kapcsolódó vagy más 

olyan továbbképzéseken vesz részt, amely a foglalkoztatási gondok megoldását 

szolgálja, feltéve, hogy helyettesítésre nincs szükség, továbbá a továbbképzésben való 

részvétel miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint a 

munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött.  

A továbbképzés költségeinek támogatására rendelkezésre álló összeg felhasználása az 

alábbiak szerint történik: 

 Szakvizsgás képzésnél a pedagógus önrésze 20%, a fenntartói támogatás aránya 80% 

 Egyéb rövidebb időtartamú képzéseknél a pedagógus és fenntartói támogatás 50-50%, 

amely arányt a nevelőtestület évente felülvizsgálja 

Az intézmény a továbbképzésekről az alábbi dokumentumokat köteles vezetni 

elektronikusan vagy papír alapon:  

 - Nyilvántartás a pedagógus szakvizsga és továbbképzés költségeiről  

 - 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  

Érvényességi rendelkezések:  

A programot a Közalkalmazotti Tanács véleményének kikérése után a nevelőtestület hagyja 

jóvá. 

A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó 

fogadja el.  

A továbbképzési programban foglaltak módosítása, a végrehajtás ellenőrzése ötévente 

történik. 

A továbbképzési program módosítására akkor kerül sor amikor:  

- a jogszabály módosítása előírja  
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- ezt a program megvalósulásának ellenőrzése szükségessé teszi  

- a nevelőtestület egyharmada kéri.  

 

A Továbbképzési program nyilvánossága  

Továbbképzési program megtalálható az intézményvezetői irodában.  

 

  

Záró rendelkezések 

A továbbképzési programban foglaltakról a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsőde nevelőtestülete véleményt nyilvánított. 

A szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után, és fenntartó elfogadása után került 

kiadásra. 

Nyilatkozat 

A továbbképzési program nevelőtestületi egyetértéséről 

 

A Továbbképzési programot a nevelőtestület 2018.03.10.-én megvitatta, az abban foglaltakkal 

100%-os arányban egyetért. 

……………………………………………… ……………………………………………… 

           Nevelőtestület nevében     Intézményvezető 

 

 

 

Ph. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



előterjesztés 2. melléklete 
 

 
Beiskolázási terv a 2018/2019-es nevelési évre a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde pedagógusai számára                            

 
Beiskolázási tervünk a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet, valamint az intézmény 2013-2018. évekre szóló továbbképzési programja alapján készült. A pedagógus-

továbbképzési rendszer támogatását az intézmény saját költségvetési forrásaiból kívánjuk finanszírozni az alábbiak szerint. 

 

 

N é v 

 

 

Lakcím V
ár

ha
tó

 

kö
lts

ég
e 

 

  

Tervezett továbbképzés helye és szakiránya 

 

Kezdő és 

befejező időpont 

B. J. Lajosmizse 4x108 eFt Közoktatás vezető szakvizsgás képzés 2018-2020 
K. B. Lajosmizse 37500 Ft Zeneterápiás képzés 2018-2019 
     
     
     
     

 
A beiskolázási tervbe való felvételüket a kollégák írásban kérték, más kollégák nem nyújtottak be kérelmet a munkarendben meghatározott időpontig.  
A fennmaradó összegből a váratlan és kötelező továbbképzések kerülnek finanszírozásra. 
 
Lajosmizse, 2018. szeptember 15.                         
 

Kocsis Györgyné 
intézményvezető 

 
 
 

 

 



13 
 

 

 

Beiskolázási terv a 2017/2018-as nevelési évre a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde pedagógusai számára                            
 
 

Beiskolázási tervünk a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet, valamint az intézmény 2013-2018. évekre szóló továbbképzési programja alapján készült. A pedagógus-
továbbképzési rendszer támogatását az intézmény saját költségvetési forrásaiból kívánjuk finanszírozni az alábbiak szerint. 
 
 

 

N é v 

 

 

Lakcím V
ár

ha
tó

 

kö
lts

ég
e 

 

  

Tervezett továbbképzés helye és szakiránya 

 

Kezdő és 

befejező időpont 

H. D. Á. Lajosmizse,  ingyenes Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglakozó 
szakembereknek (30 órás) 2017-2018 

H. E. Lajosmizse,  ingyenes Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglakozó 
szakembereknek (30 órás) 2017-2018 

M. J. Lajosmizse,  ingyenes Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglakozó 
szakembereknek (30 órás) 

2017-2018 

Sz. O. Lajosmizse,  ingyenes Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglakozó 
szakembereknek (30 órás) 

2017-2018 

Sz. D. Lajosmizse,  ingyenes Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglakozó 
szakembereknek (30 órás) 

2017-2018 

V. M. E. Lajosmizse,  ingyenes Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglakozó 
szakembereknek (30 órás) 

2017-2018 

V. D. E. Lajosmizse,  ingyenes Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglakozó 
szakembereknek (30 órás) 

2017-2018 

V. T. Lajosmizse,  ingyenes Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglakozó 
szakembereknek (30 órás) 

2017-2018 

V. N. I. Lajosmizse,  ingyenes Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglakozó 
szakembereknek (30 órás) 

2017-2018 
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K. S. É. 
Lajosmizse,  

    ingyenes  
Tehetségfejlesztés óvodás és kisiskolás korban az 
Okos kocka fejlesztő eszközökkel – matematika (30 
órás) 

2017-2018 

P. Zs. Kecskemét, saját 
finanszírozás 

Drámajáték-vezetés projektszemlélettel az óvodai 
egészségnevelésben 2017-2018. 

O. Sz. K. Lajosmizse,  2x108 eFt Közoktatás vezető I.-II. félév 2017-2018 
Sz. M. D. Lajosmizse,  2x108 eFt Közoktatás vezető I.-II. félév 2017-2018 

D.-N. E. Lajosmizse,  saját 
finanszírozás 

Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia III.- 
IV. féléve 2017-2018 

K. Zs. M. Felsőlajos 8000 Ft. Népi játék, néptánc módszertan  2018. 
K. E. Lajosmizse 8000 Ft. Népi játék, néptánc módszertan  2018. 
K. Zs. M. Felsőlajos  34.900 Ft. Az óvodai eszközkészlete a papírtól, az IKT-ig   2017-2018. 
Sz. J. Z. Lajosmizse  2500 Ft. Zöld Óvoda konferencia  2018. 
K. E. Lajosmizse 2500 Ft. Zöld Óvoda konferencia 2018. 

K. Zs. M. Felsőlajos ingyenes Alapkészségek fejlesztésének támogatása DIFER 
programcsomag használatával. 2018. 

 Sz. M. Felsőlajos ingyenes Tehetségfejlesztés óvodás és kisiskoláskorban, okos-
kocka fejlesztő eszközökkel. 2018. 

Sz. J. Z. Lajosmizse ingyenes Művészeti nevelés hátrányos helyzetű gyermeket 
nevelő óvodákban. 2018. 

 
 
A beiskolázási tervbe való felvételüket a kollégák írásban kérték, más kollégák nem nyújtottak be kérelmet a munkarendben meghatározott időpontig.  
A fennmaradó összegből a váratlan és kötelező továbbképzések kerülnek finanszírozásra. 
 
Lajosmizse, 2018. március 11.                                        Kocsis Györgyné 

    intézményvezető



 
 


