Iktatószám: TKHF/867-4/2020.

Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!
A koronavírus terjedése következtében tett kormányzati intézkedések a pedagógiai-szakmai ellenőrzések és
pedagógusminősítések szervezését és lebonyolítását is érintik.
Az emberi erőforrások minisztere által 2020. április 2-án hatályba lépő, az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel érintett
pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárásokról szóló 8/2020. (IV.2.) EMMI határozat alapján 2020. évi
tanfelügyeleti látogatások törlésre kerülnek, a 2021. évi tanfelügyeleti tervben kell szerepeltetni azokat. A
veszélyhelyzet időtartamára vagy annak megszűnését követő 30 napra eső pedagógusminősítési eljárások
megszervezésére a 2019. évi eljárások tekintetében 2020. december 31-ig, a 2020. évi eljárások esetében a
2020/2021. tanítási év végéig van lehetőség.
Az Oktatási Hivatal – az emberi erőforrások minisztériumával történt egyeztetés alapján – a TKHF/867-2/2020.
ügyiratszámú levélben leírtakat is figyelembe véve a 2020. május és 2020. június hónapra tervezett
pedagógusminősítési (kivétel Kutatótanár fokozatot célzó minősítési eljárások) látogatásokat – további
intézkedésig – felfüggeszti. Az ilyen módon törölt eljárásokat a 2020. őszi időszakra fogjuk a későbbiekben
újraszervezni. Az Önt érintő feladatokról későbbi időpontban küldünk értesítést.
A 2020. március 16 – december 31. közötti tanfelügyeleti látogatások a fentiek alapján törlésre kerülnek. A 2020.
évi elmaradt pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket a 2021. évi ellenőrzési tervben kell majd szerepeltetni.
Az eljárások későbbi szervezése, valamint a pontos és hatékony tájékoztatás érdekében kiemelten fontos, hogy a
KIR személyi nyilvántartásban a pedagógusok elektronikus elérhetősége (e-mail cím) és esetlegesen
telefonszáma pontosan legyen rögzítve, az arra érkező információkat a pedagógusok rendszeresen kövessék
figyelemmel. Kérem ebben felelős közreműködését!
A pedagógusminősítési és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések látogatási beosztásai és az azokkal
kapcsolatos adminisztráció a jövőben új felületen is elérhető. Az alkalmazás a www.oktatas.hu portálon a Saját
oldalon belül a Bizottság menüpontban a Látogatási beosztások (adminisztráció) ikonnal érhető el. Az új
alkalmazás mögött található informatikai technológia stabilabb, gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé, ezért kérjük,
hogy használatára lehetőség szerint minél hamarabb térjenek át.
Az új felület használatára történő átállás időszakában alternatív lehetőségként a régi felület továbbra is elérhető.
Ennek megszüntetéséről egy későbbi időpontban küldünk tájékoztatást.
A fentiekről az érintett pedagógusokat és a szakértőket külön levélben tájékoztatjuk.
Köszönöm együttműködését!
Budapest, 2020. április 2.
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