
Szabályozás a tartósan távollévő tanár munkájával és helyettesítésével 
kapcsolatban 

avagy átmenet a kontakt és digitális munkarend között 

Tanári hiányzás, helyettesítés, felügyelet 
 A tanárt hiányzása idején (amíg ezt tudjuk biztosítani) helyettesítjük, szakhelyettesítéssel, 

pedagógiai felügyelettel. A helyettesítést Szabó-Pál Tibor igazgatóhelyettes úr koordinálja. 

 A tanári hiányzás mértékétől függően előfordulhat, hogy a felügyeletet nem tudjuk biztosítani a 

felső tagozatos osztályokban. Ilyen esetben számítunk diákjaink fegyelmezett helytállására, 

önálló munkavégzésére.  

 Nyelvnél, sávos tantárgyaknál összevonásokra is kell számítani! 

A tartósan helyettesítendő tanár feladata  
 Készítsen tanulási ciklustervet a Classroomba egy tanulási szakaszt lefedve, ahogy a digitális 

munkarend idején! (Határidő: a tankörének második órája.) 

 A tanulási ciklust – hogy a helyettes tanár is láthassa – feltölti az alábbi megosztott mappába.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AO1oFjBSPnM-Uk9PVA 

Itt a tavalyi minták is megtalálhatók egy külön mappában, a 2. számú mappa szolgál arra, hogy 

gyűjtse név szerint a ciklusterveket (névre szóló mappában)! 

 Határozza meg a konkrét feladatokat, tanulói tevékenységeket, esetleg a „tanulási eredményt”, 

amit el kell végeznie a diákjainak! 

 Olyan tervet készítsen, amely: 

o alapvetően az iskolai órákra, a taneszközök közül a tankönyvre, munkafüzetre, és a 

diákok okos eszközei közül a telefonra (és nem a laptopra) épít; 

o az otthoni házi feladatkészítésnél építhet a laptopra; 

o alkalmas arra, hogy a diákok önállóan – felügyelet nélkül, vagy nem szakos 

felügyelettel dolgozzanak;   

o még szakos helyettes esetén sem várhatjuk el, hogy a szakos helyettesítő beépül e 

folyamatba egy teljesen témába vágó, önálló óra megtartásával. A szakos helyettesítés 

igen esetleges.   

o a terv tartalmazza azokat a feladatokat (házi feladatként), amelyeket a tanulóktól bekér 

a Google Classroom rendszerében! 

o kitér az értékelésre is! Határozza meg, milyen munkára kap a diák értékelést! 

A helyettesítő tanár feladata 
 A helyettesítő tanár feladata alapvetően a diákok önálló tanulásának felügyelete, szükség 

esetén támogatása. 

 A helyettes a megosztott meghajtón elhelyezett tanulási ciklust megtekinti, hogy „képben 

legyen”.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AO1oFjBSPnM-Uk9PVA 

 Szakos helyettesítő tanár konzultációs lehetőséget biztosít a tanulóknak az adott téma önálló 

feldolgozásának segítésében.  

 A KRÉTÁ-ban rögzíti  helyettesítés tényét és az óra anyagát, amit a diákok végeznek.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AO1oFjBSPnM-Uk9PVA
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AO1oFjBSPnM-Uk9PVA


Kommunikáció 
 Az iskola (COVID+ esetekben) az érintettségéről tájékoztatja az állami szerveket és a fenntartót 

a személyes adatok nélkül. 

 Világjárvány van! Az érintettségünk sem személyes, sem intézményi szinten nem szégyen.  

 A személyes adatok (pl. ki beteg, ki van karanténban) érzékenyek, erről nem kell beszélgetni, bár 

nyilvánvaló, kit kell helyettesíteni. Ne tegyük témává!   

 Amennyiben a betegség igazolódik, a kontaktkutatással folytatódik az eljárás.  

 

 

 


