ZSINATI HATÁROZAT
A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁSI KERETTANTERV TÁRGYÁBAN
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a református hittanoktatás tartalmi
szabályozása tekintetében jelen szabályrendeletében a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A szabályrendelet hatálya kiterjed
a. a református közoktatási intézményekben
b. a más fenntartású közoktatási intézményekben
c. a református egyházközségekben szervezett hittanoktatásra.
2. § (1) A helyi református hittantanterv elkészítéséhez a református
egyházközségek és közoktatási intézmények e rendelet 1. számú mellékleteként
kiadott kerettantervet alkalmazzák.
(2) A helyi tanterv elkészítésénél a középiskolai hittanoktatás esetében az e rendelet
2. számú mellékleteként kiadott érettségi vizsgakövetelményeket (a református hités erkölcstan tárgyból) is alkalmazni kell.
(3) A helyi tantervek bevezetésének előfeltétele
a. a református közoktatási intézmények esetében a Református Pedagógiai
Intézet,
b. a más fenntartású közoktatási intézményekés a református
egyházközségekben szervezett hittanoktatás esetében az egyházmegyei
katechetikai előadó – e szabályrendelet érvényesülését igazoló –
szakvéleménye.
(4) Az e szabályrendelet alapján készülő helyi tantervek életbe lépésének határideje
az 1., 5. és 9. évfolyamon: 2001. szeptember 1.
A tanórai foglalkozások
3. § (1) Az előírt tananyag feldolgozása, tanulók részére történő közvetítése tanórai
foglalkozás keretében folyik, mely
a. minimum heti 2 óra a református közoktatási intézményekben
b. minimum heti 1 óra a más fenntartású közoktatási intézményekben
c. minimum heti 1 óra a református egyházközségekben szervezett
hittanoktatás keretében.

(2) A tanórai foglalkozások – iskolai hittanoktatás esetén is – a kötelező, valamint a
kötelezően választható óraszámon felüli szabadon választható órakeret terhére
szervezhetők.
A kerettantervtől való eltérés engedélyezése
4. § Összevont csoportok esetén a kerettanterv beosztásától el lehet térni, azzal a
megkötéssel, hogy az 1–4., 5–8., és 9–12. évfolyam minimális követelményszintjét
az adott időszak végére el kell sajátíttatni.
Vegyes rendelkezések
5. § (1) A Zsinat 1995. június 7-i határozatával életbe léptetett Országos
hittanoktatási tanterv az e szabályrendelet alapján készülő helyi tantervek életbe
lépésével hatályát veszti.
(2) A Zsinat elrendeli a Református hittanoktatási kerettanterv bevezetését
elősegítő egyházmegyei és egyházkerületi továbbképzések – tanévenként legalább
kétszeri – tartását, amelyek megszervezéséért a katechetikai előadók felelnek.
Ennek feltételeit az egyházmegyék és az egyházkerületek biztosítják. A
katechetikai előadóknak a Zsinat Katechetikai Szakbizottsága évenként két
alkalommal országos továbbképzést szervez.
6. § A 2001/2002. tanévtől a református hittancsoportok létszámának jelentése, a
haladás ütemének és a hiányzásoknak rögzítése, valamint – nem egyházi
fenntartású intézmények esetén – a tanulók minősítése a Zsinat által elrendelt
hivatalos nyomtatványokon történik. A nyomtatványok tervezésével a Zsinat
megbízza a Katechetikai Szakbizottságot, kivitelezésével és terjesztésével pedig a
Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztályát.
7. § A Református hittanoktatási kerettanterv hatályba lépésétől református
középiskolában felvételi eljárás keretében a tantervi minimális követelmények
kérhetőek számon.
8. § A Zsinat Zs-124/2000. számú szabályrendelete a kihirdetésével lép hatályba.
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