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Valamennyi alapfokú nevelési-oktatási intézmény 

Vezetője 

részére 

  

  

  

Tisztelt Igazgató Asszony! 

Tisztelt Igazgató Úr! 

  

A koronavírus járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet miatt – az irányító szerv kérése alapján - a 

következő évi hit- és erkölcstanoktatásra történő jelentkezés a szokásostól eltérő módon valósul 

meg. 

  

Ezúton szeretném felhívni szíves figyelmét arra, hogy a 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet 182/B. 

§ értelmében juttassák el a bevett egyházak, illetve belső egyházi személyek képviselői számára 

a hit- és erkölcstanra jelentkezett tanulók adatait, majd egyeztessen a tanulócsoportok 

kialakulásáról az érintett egyházi képviselőkkel 2020. június 10-ig (szerda). 

  

A fent megadott időpontig egyúttal kérem vizsgálja meg azt is, hogy az alábbiak szerint 

megtörténtek-e az adatrögzítések a KRÉTA rendszerben. 

Beiratkozásnál: 

 Azok a szülők, akik online küldték be a gyermekük jelentkezését a KRÉTA e-Ügyintézés 

felületéről, be kellett jelölniük, hogy gyermekük kér-e hittanoktatást, és ha igen, akkor 

azt is jelölniük kellett, hogy mely felekezet hittanoktatásán szeretne részt venni a 

gyermeke. 

  

 Azok a szülők, akik személyesen mentek be az iskolába, az ő esetükben, hogy kérnek-e 

hittanoktatást gyermekük számára, a KRÉTA felületen az adatoknál valószínűleg 

rögzítették a beiratkozást végző kollégák, viszont azt, hogy mely felekezet 

hittanoktatásán szeretne részt venni nem biztos, hogy bekérték. A KRÉTA beiratkozási 

modul ezt az információt (egyház megnevezése) nem tárolja. 

  

 Amennyiben az EMMI határozatban leírtaknak megfelelően az elkövetkezendő két hétben 

fogja a felvett tanulók törvényes képviselőit megkeresni, és megkérni, hogy 

nyilatkozzon a hittanoktatásról, felhívom szíves figyelmét arra, hogy a nyilatkozat 

bekérését a jelzett határidőn belül tegye meg. 

  

A KRÉTA rendszerben történő rögzítéseket a tankerület is ellenőrizni fogja. 

  

Közreműködő segítségét előre is köszönöm! 

  

  

  

Tisztelettel 

  

dr. László István 

tankerületi igazgató 
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