Hittanoktatási azonosító:

Adatlap
az október 1-jei becsült adatokról a kötelezően választható református hit- és erkölcstan1
szervezéséhez (az állami/nemzetiségi iskolák 1-8. évfolyamán 2020/2021.,
egyben adatlap a taneszközök tanulói példányainak rendeléséhez
[kitöltendő a 2020. október 1-jei becsült létszám alapján]
Az egyházközség neve: .......................................................................................................................................
Lelkipásztor neve és telefonszáma: ....................................................................................................................
A taneszközök kiszállítási címe: ..........................................................................................................................
A taneszközök átvételéért felelős személy neve, telefonszáma, e-mail címe: ..................................................
.............................................................................................................................................................................
Az egyházközség által ellátandó KV1 hittancsoportok várható száma mindösszesen: .........

Telephely kód2:

OM azonosító:

Az állami iskola neve: .........................................................................................................................................
A telephelykód szerinti feladatellátási hely címe: ..............................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Hit- és erkölcstan csoportok (1 sor = 1 csoport!3):
Az előzetesen tervezett hittanoktató neve

CsoportÉvfolyam létszám
(fő)

Összevont (vegyes) csoport
részletezése, tankönyvigénye3
(ld. kitöltési útmutató!)

Kelt: ................................................................... , 2020. június .........................

ph.

..................................................................................
lelkipásztor és (fő)gondnok aláírása

Eredeti és hiteles aláírással beküldendő 2020. június 10-ig a következő címre: MRE Zsinati Oktatási Iroda (1427
Budapest, Pf.: 643).
_____________________________________________
1 Az

állami/nemzetiségi iskola 1-8. évfolyamán az etika helyett választott református hit- és erkölcstan. A fakultatív hittanoktatás
adatait itt NEM lehet megadni!
2 A feladatellátási hely 3 jegyű azonosítója, mely telephelyenként (helyszínenként) eltérő. Megkereshető az Oktatási Hivatal
www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso honlapon, vagy beszerezhető az iskolától.
3

Egy sorban egy csoportot kérünk feltüntetni! Eltérő évfolyamok csoportösszevonása (vegyes csoport) esetén lásd a kitöltési
útmutatót!
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