Hittanoktatási azonosító:

KV

Adatlap a február 1-jei tényadatokról1 – változás esetén
a kötelezően választható református hit- és erkölcstan szervezéséhez2,
a létszám- és/vagy csoportVÁLTOZÁSOK bejelentéséhez
Az egyházközség neve: ............................................................................................................................
1 sor = 1 hittancsoport!
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Kelt: ................................................................ , 2017. február ..........
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ph.

______________________________
lelkipásztor

Ha az október 1-jei adatokhoz képest nem történt változás, nem szükséges az adatlapot beküldeni. Változás esetén az adatlap
beküldendő hitelesítve (aláírással és bélyegzővel ellátva) postán: Zsinati Oktatási Iroda 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Postára adási határidő: 2017. február 10.
2
A KLIK vagy valamely felsőoktatási intézmény által fenntartott állami iskola 1-8. évfolyamán az erkölcstan helyett választható
református hit- és erkölcstan. A fakultatív hittanoktatás adatait itt NEM lehet megadni!

Kitöltési útmutató
Az adatlapot az alábbi esetekben kell kitölteni és beküldeni:
-

-

ha egy hittancsoport létszáma (fő) az október 1-jei létszámjelentéshez viszonyítva nőtt vagy csökkent, s
a változás érinti a kis- és nagycsoport közötti 8 fős határt.
ha olyan csoportösszevonásra/csoportbontásra került sor, melyet az október 1-jei adatlapon még nem
jelöltek. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy tanév közbeni csoportbontásra illetve új csoport
létrejöttére kizárólag különösen indokolt esetben (pl. órarendváltozás) kerülhet sor! Az indoklást
néhány mondatban kérjük szépen mellékelni!
bármely olyan változás, amely csoportszámot érint

Csak azon intézmények azon csoportjait kell feltüntetni, ahol a fenti adatok valamelyikében változás
történt. Az adatlap táblázatos része természetesen bővíthető, ha több sorra lenne szükség. Ha a nyomtatvány
valamilyen okból nem ad lehetőséget a változás pontos jelölésére, kérjük kísérőlevélben egyértelműsíteni azt.
Amennyiben a HITTANOKTATÓ SZEMÉLYE változik meg február 1-jétől, kérjük azt e-mailben jelezni,
és ebben az esetben külön erre a célra rendszeresített nyomtatványokat küldünk az érintetteknek emailben.
HA AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÁLTAL OKTÓBER 10-EI HATÁRIDŐVEL BEKÜLDÖTT
ADATLAPHOZ KÉPEST SEMMIFAJTA VÁLTOZÁS NEM TÖRTÉNT, AKKOR EZEN
ADATLAPOT NEM KELL KITÖLTENI.
Az adatlapot aláírással, bélyegzővel ellátva postai úton a Zsinati Oktatási Iroda címére (1146 Budapest, Abonyi
u. 21.) kérjük beküldeni. Postára adási határidő: 2017. február 10.
Kitöltési minta:
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