
2013 őszétől lehetőség van arra, hogy a gyermekek erkölcstant vagy 
hit- és erkölcstant tanulhassanak az állami fenntartású iskolák 1-8. évfolyamán

Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit- és 
erkölcstanra szeretné járatni?

- Amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz, 
 akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé 
 
- Amennyiben a gyermeke már másodikos vagy felsőbb osztályba jár,  
 akkor május 20-ig jelezheti írásban szándékát az iskola felé 

 

szeretetteljes légkör
 játék

 élmények
 bibliai történetek

 Jézus szerető személye és tanítása
 maradandó értékek

 közösség
 öröm

Hisszük, hogy ezek  

az értékek biztos  

támpontot jelenthetnek  
gyermeke életében!

Mindenkit szeretettel várunk!
(A keresztség nem feltétel)

Ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstan órára szeretné járatni,
beiratkozáskor írásban jelezze igényét az iskola felé.
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- A tantárgy oktatását a  Pestszentlőrinci Főplébánia szervezi, az elsőáldozás lehetőségéről az alábbi emailcímen érdeklődhet: - A tantárgy oktatását a  Pestszentlőrinci Főplébánia szervezi, az elsőáldozás lehetőségéről az alábbi emailcímen érdeklődhet: pszlorincfoplebania@gmail.compszlorincfoplebania@gmail.com
- A katolikus hit- és erkölcstanoktatás általános rendjéről, tanmenetéről itt talál bővebb információt:  - A katolikus hit- és erkölcstanoktatás általános rendjéről, tanmenetéről itt talál bővebb információt:  https://ebphitoktatas.hu/https://ebphitoktatas.hu/
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