Tájékoztató és teendők az etika és a hit- és erkölcstan oktatás
megszervezéséhez
Jogszabályi háttér:
I. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. § (3), 32. § (1) h) pontja,
35. §, 35/A §, 35/B §, 46. § (3) e) pontja, 97. § (7) bekezdés és a 98. § (6) bekezdés.
II. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet)
14. § (5) bekezdés, 182/A § és a 182/B §.
III. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 16/G. fejezet 37/S. §.
Nkt. 97. § (7) A 35/A. § szerinti hit- és erkölcstan órát az iskolai nevelés-oktatás első és
ötödik évfolyamán, valamint a hat évfolyammal működő gimnáziumban a hetedik
évfolyamon 2013. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni.
Alkalmazási feltétel az etika tantárgy tanításához:
Nkt. 98.§ (6) Az iskolai nevelés-oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán az etika tantárgy
tanítására az alkalmazható, aki a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkezik, vagy az iskolai nevelés oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik,
továbbá legalább hatvan órás pedagógus továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés
keretében elsajátította az etika oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.
Tájékoztató nap megszervezése:
EMMI rendelet 182/A. § (1) Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a
március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy írásban
meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói
jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan
oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola igazgatója a kijelölt időpontot olyan
módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személlyel, hogy azt
az egyházi jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja.
Kérjük, hogy a tájékoztató időpontjáról értesítse a településen hitéleti tevékenységet
ellátó egyházi jogi személyeket és az érintett szülőket is.
Kérjük az alábbiakra a fokozott odafigyelést:
a) az etika illetve a hit- és erkölcstan között a szülő választ.
b) arról is a szülő dönt, hogy hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyházat választja.
(Mellékletben a szülői nyilatkozat minta, az adatkezelési tájékoztató és az elismert egyházak
listája.)

Az intézményvezető feladatai:
Feladat
Az iskolai hit- és erkölcstan
oktatásának megszervezéséről
szóló tájékoztató napról az
egyházi
jogi
személyek
értesítése.
A kijelölt napról a leendő
bejövő évfolyamos, és a már
tanulói
jogviszonnyal
rendelkező,
a
következő
tanévben hit- és erkölcstan
oktatásban érintett tanulók és
szüleik tájékoztatása a helyben
szokásos módon.
A
tájékoztató
nap
lebonyolítása.
Az oktatást vállaló egyházi
jogi személy tájékoztatása
alapján az iskola
- honlapján és a
- helyben szokásos módon
1. nyilvánosságra hozza
- az egyházi jogi személyek
megnevezését,
- a székhely, feladatellátási hely
szerint illetékes egyházi
képviselő nevét és címét;
2. ennek tényéről értesíti az
egyházi jogi személyt.
A hit- és erkölcstanoktatásba
belépő
tanulók számára
a) az egyház adatainak
átadása írásban a szülőknek
b) szülői tájékoztató átadása
c) a nyilatkozati lapok
összegyűjtése.
Hit- és erkölcstan tantárgyra
vonatkozó
választás
módosítása.
Az aláírt szülői nyilatkozatok
összesítése és átadása az
egyházi jogi személynek.
Intézményvezetői egyeztetés az
egyházakkal a csoportok
kialakításáról.
Az erkölcstan és hit- és
erkölcstan tanítására létrehozott
csoportok számáról és a
tanulói létszámról a
tankerületi központ
tájékoztatása, adatok KRÉTA
rendszerben való rögzítésének
ellenőrzése.
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