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A 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet 15. § (3) alapján a gondoskodást nyújtó intézmény vezetője éves továbbképzési tervet készít. A
továbbképzési tervcélja, hogy hatékonyan támogatható legyen a kisgyermeknevelők tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztése, alakítsa,
fejlessze az elkötelezettségüket a hivatás iránt, segítse a nevelés-gondozás céljaival, az intézményi célokkal való azonosulást. A Bölcsőde
szakdolgozói létszámának tekintetében a továbbképzési programon résztvevők létszámát a zavartalan ellátás biztosítása mellett kell
meghatározni.
A csecsemő és kisgyermekkorban a fejlődés üteme a leggyorsabb, így kiemelkedő jelentőségű a tudatosan felkészült, a társadalmi – gazdasági
változások elvárásainak megfelelő, a szociális érzékenységű családok támogatásában segítő bölcsődei szakember. A továbbképzés típusának és
témájának megválasztása a munkáltató feladata. A továbbképzésre kötelezett köteles elfogadni a továbbképzésre kijelölést. A munkáltató a
témaválasztásnál előnyben részesíti a szakmai szempontból kívánatos programot nyújtó, lehetőség szerint helyben megtartható, elérhető
részvételi díj ellenében igénybe vehető továbbképzési programot. Cél a továbbképzési programok közül a szakmailag magas színvonalú, de
alacsonyabb költségű képzések kiválasztása.
A munkájára igényes szakember a továbbképzéseken való részvételen felül is rendszeresen képezi magát. Ehhez a bölcsőde biztosítja a szakmai
folyóiratok beszerzését, jogszabályokat értelmező kiadványokat, Internet használatának lehetőségét. Az önképzés a kisgyermeknevelő szakmai
felkészültsége gyarapításának, képességei fejlesztésének személyes elhatározáson alapuló, nem szervezett formája.
Módja a publikációk feldolgozása, mások tapasztalatainak megfigyelése.

A 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet 15. § (3) alapján a munkáltató köteles a továbbképzés részvételi díját viselni.
Gondozási egységenként egy fő jelöltet küld továbbképzésre. A helyettesítés megoldását gondozási egységen belül kell biztosítani a gondozási
egység kisgyermeknevelőinek.
Füzesgyarmat, 2016.augusztus 03.
Gazsóné Kovács Andrea
bölcsődevezető
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Banadics Fanni Erna
kisgyermekgondozónevelő
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2014.11.15
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2 nap Helyettesítés:
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Kanó Lászlóné
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T-30
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Papp Irma
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2016.03.23
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T-30
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