Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Iktató szám: 38/2016.

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. február 18-ülésére
Tárgy:

Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata fenntartásában működő óvodák pedagógustovábbképzési programjára vonatkozó döntés kiegészítésére

Előterjesztő:

Zombory Miklós alpolgármester

Készítette:

Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda
Bukovszki Andrásné, Intézményfelügyeleti Csoport

Előzetesen tárgyalja:

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2016. február 17.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 252/2014. (XI.06.)
számú határozatában - az intézményi költségvetés terhére - a 2015-2020. nevelési évekre vonatkozóan
az óvodák pedagógus-továbbképzési programjaira jóváhagyott 2.700.000,- forintot, amely óvodánként
évi 300.000,- Ft összeget jelent. A fenti határozat a támogatás mellett megnevezi a képzéseket:
közoktatás vezetői szakvizsga, fejlesztőpedagógus szakvizsga, tehetségfejlesztő szaktanácsadói
szakirány, drámapedagógia.
Hét intézmény vezetője a „támogatandó képzések körét” bővíteni szeretné, a szakmai munkájuk, a
Pedagógiai Programjuk, a szakmai innovációjuk tükrében. Amennyiben olyan tanulási lehetőségeket
kapnak az óvodapedagógusok, amelyekhez szakmailag kötődnek, egyéniségükhöz közelebb áll, akkor
a megszerzett tudást nagyobb hatékonysággal sajátítják el, az új ismereteket pedig nagyobb kedvvel
alkalmazzák az oktató-nevelő munkában.
A fenntartó 252/2014. (XI.06.) számú határozatával jóváhagyta a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés g) pontja alapján az óvodák pedagógus- továbbképzési
programját, amelyet az intézmények a következő szakirányú képzésekkel kívánják kiegészíteni.
Intézmény
Csicsergő Óvoda
Csudafa Óvoda
Kerekerdő Óvoda

Támogatandó képzések köre
szakirányú képzés: óvodai neveléssel összefüggő felsőoktatási
képzés
szakirányú képzés: játékmentor, környezeti nevelő

Méhecske Óvoda

szakirányú képzés: játékmentor, hagyományismeret, vezető
óvodapedagógusi szakvizsga
szakirányú képzés: népi gyermekjáték, néptánc-pedagógus,
hagyományismeret oktató, kézműves ismeret, ének - zenei
neveléssel összefüggő képzések
szakirányú képzés: óvodai neveléssel összefüggő felsőoktatási
képzés, hagyományismeret, pedagógus szakvizsgára felkészítő
képzések, ének – zenei neveléssel összefüggő képzések
szakirányú képzés: mozgással foglalkozó képzések

Ugrifüles Óvoda

szakirányú képzés: mozgással foglalkozó képzések

Kicsi Bocs Óvoda

Liliom Óvoda

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével
2016. március 1. napjától – 2020. augusztus 31. napjáig szóló időszakra hozza meg döntését az
óvodák pedagógus-továbbképzési programjainak kiegészítése tárgyában.
Melléklet:
1. számú: Óvodavezetők kérelme
Budapest, 2016. február 5.
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
fenntartásában működő óvodák 2015-2020 nevelési évekre vonatkozó - 252/2014. (XI.06.) sz.
határozattal elfogadott - továbbképzési programjában meghatározott továbbképzések körét 2016.
március 1. napjától az alábbiak szerint kiegészíti.
Óvoda
Csudafa
Csicsergő
Epres
Kicsi Bocs
Kerekerdő
Liliom
Méhecske
Napfény
Ugrifüles

Fenntartói támogatás
összege/Ft/év
300.000.300.000.300.000.300.000.300.000.300.000.300.000.300.000.300.000.-

Összesen:

2.700 000.-

Határidő: 2016. február 18.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester

Támogatandó képzések köre
-

közoktatás vezetői szakvizsga,
fejlesztőpedagógus szakirány,
tehetségfejlesztő szaktanácsadói szakirány,
drámapedagógus szakirány,
szakirányú képzések:
óvodai neveléssel összefüggő felsőoktatási képzés,
játékmentor, környezeti nevelő, hagyományismeret, vezető
óvodapedagógusi szakvizsga, népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeretet oktató, kézműves ismeret,
ének - zenei neveléssel összefüggő képzések, pedagógus
szakvizsgára felkészítő képzések, mozgással foglalkozó
képzések.

1. sz. melléklet

