
Marcali Általános Iskola és Alapfokú M

8700 Marcali, Széchenyi u. 60. Tel.: 85/510

 

 

Tájékoztató az erkölcstan, hit

A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következ
személyek vették fel a kapcsolatot, jelezve, 
hit-és erkölcstan oktatását: 

-  Római Katolikus Egyház 
                        képviselője:  Kiss Iván  esperes
                        e-mail: marcaliplebania@gmail.com
                        mobil: 06-30-758
           vezetékes: 85/510
-  Magyarországi  Református Egyház
                        képviselője: Fazekas Krisztián, lelki
                        e-mail: marcali.ref@gmail.com
                        mobil: 06-30-551
            
-  Hit Gyülekezete Egyház 
                        képviselője: Kövér Zoltán
                         mobil: 06-20-593

 

Bővebben:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
(VIII.31.) EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján, az általános iskolák 1.;2.;5.; 6. 
évfolyamán felmenő rendszerben, a kötelez
gyermeküknek az országgyűlés által elis
oktatást is. 
A törvényi előírások értelmében a szül
oktatásban vagy hit-és erkölcstan oktatásban kíván
nem nyilatkozik, az iskola a tanuló számára erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg.

A nyilatkozattételek időpontjai:
-  a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával, 2014. 
április 28-30. 
- a leendő 2.; 5.; 6.; osztályos tanul

A nyilatkozattételek begyűjtését követ
személy meghatalmazott képvisel
oktatásra jelentkezett tanulók adatait.
Az adatok átadását követően az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról 
azon egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit
a szülők nyilatkoztak, és amelyek a hit
Tanév közben az iskola nem változtathatja meg az érintett szül
egyházi jogi személy képviselő
erkölcstanoktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást. 
következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan, vagy a hit
választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20
írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi sz
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Tájékoztató az erkölcstan, hit-és erkölcstan oktatásról

  

és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi 
személyek vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a 

 
Kiss Iván  esperes-plébános, címzetes prépost 

marcaliplebania@gmail.com 
758-1846 

vezetékes: 85/510-233 
Magyarországi  Református Egyház 

ője: Fazekas Krisztián, lelkipásztor 
rcali.ref@gmail.com 

551-2447 

ője: Kövér Zoltán 
593-6606 

ől szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (3), valamint a 20/2012 
(VIII.31.) EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján, az általános iskolák 1.;2.;5.; 6. 

 rendszerben, a kötelező erkölcstan óra helyett a szülők választhatják 
űlés által elismert egyházak által folytatott hit –

írások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke erkölcstan 
és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni. Amennyiben a szül

ik, az iskola a tanuló számára erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg.

őpontjai: 
 1. osztályos tanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával, 2014. 

 2.; 5.; 6.; osztályos tanulók szüleinek: 2013. május 5-ig. 

űjtését követően az iskola igazgatója az érintett egyházi jogi 
személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit
oktatásra jelentkezett tanulók adatait. 

ően az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról 
őivel, amelyek által szervezett hit-és erkölcstan oktatás iránti igényr

k nyilatkoztak, és amelyek a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták.
Tanév közben az iskola nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján, és az 
egyházi jogi személy képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit
erkölcstanoktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást. Amennyiben a szül

 tanévre vonatkozóan az erkölcstan, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó 
választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20
írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.
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és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi 
i igény esetén vállalják iskolánkban a 
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 írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke erkölcstan 
e részt venni. Amennyiben a szülő írásban 

ik, az iskola a tanuló számára erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg. 

 1. osztályos tanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával, 2014. 

en az iskola igazgatója az érintett egyházi jogi 
jének átadja az egyház által szervezett hit-és erkölcstan 

en az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról 
és erkölcstan oktatás iránti igényről 

sét vállalták. 
k nyilatkozata alapján, és az 
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Amennyiben a szülő a 

és erkölcstan tantárgyra vonatkozó 
választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig 

őjével. 


