Pacsai Általános Iskola
Tájékoztató
az erkölcstan/hit- és erkölcstan tantárgy oktatásával kapcsolatosan
2015-16-os tanév
Az állami fenntartású iskolákban a 2013-14. tanévtől új tantárgyként, felmenő rendszerben kerül
bevezetésre az erkölcstan/hit- és erkölcstan tantárgy.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján (a továbbiakban Nkt.)
3. § (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek
kötelességei és jogai egységet alkotnak.
(2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői
megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a
bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.
(3)6 Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a
vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelésoktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási,
világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban,
illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.
35. §122 (1) Az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai
foglalkozások részét képező hitoktatást (a továbbiakban: fakultatív hitoktatás) és az erkölcstan óra
helyett választható hit- és erkölcstanoktatást egyházi jogi személy szervezhet az e törvényben
meghatározott keretek között.
(2) A fakultatív hitoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai
életrendet figyelembe véve – a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő
időkeretben –, az iskolában a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez, a kollégiumban pedig a
kollégiumi foglalkozások rendjéhez illeszkedően szervezhető.
(3) A hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.
(4) A nevelési-oktatási intézmény és az egyházi jogi személy a fakultatív hitoktatással és a hités erkölcstanoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során egymással kölcsönösen
együttműködik.
35/A. §123 Az állami iskola 1–8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az
egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.
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Kedves Szülők, Gyerekek!
A vonatkozó köznevelési törvény értelmében a teljes általános iskolai rendszerben a 2016/17.
tanévtől alternatívaként választható a „Zsidó hit és erkölcstan” című tantárgy.
E tárgyban a tanulók megismerhetik a zsidóság írott és szóbeli tanításait, hétköznapjait, ünnepeit, a
hétköznapi és ünnepi imákat. Látogatást tehetnek zsinagógáink valamelyikében, ahol annak tárgyi,
személyi feltételeit figyelhetik meg. Szembesülhetnek a zsidó értékekkel, a zsidó vallás alapjaival,
irányaival. A lehetőségek szerint a héber betűk, és a vallás számára elengedhetetlen héber
szavakban szerezhetnek jártasságot. Tanulmányozhatják a zsidó irodalmat, filmeket, élvezhetik a
művészeti remekeket.
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem jól képzett hit és erkölcstan tanárai, a nagy tudású
rabbik igyekeznek betartani azt a bibliai parancsolatot, hogy „Beszéld el fiaidnak…”.
Várjuk szíves jelentkezésüket, mely elérhetőségüket tartalmazza, levélben, telefonon, e-mailben,
hogy mihamarabb létrehozhassuk a Zsidó hit és erkölcstant választók csoportjait.
A tantárgy értékelése a vonatkozó törvény, és az iskola helyi szabályozása szerin történik.
Kérdéseikkel, kéréseikkel a MAZSIHISZ Oktatási Osztályához fordulhatnak, melyeket örömmel
fogadunk.
Budapest, 2016. február 25-én
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