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I. Sprawozdanie za rok szkolny 2015/16

1. Stan katechezy w roku szkolnym 2015/16
1.1. Typy szkół w archidiecezji częstochowskiej
typy szkół
niepubliczne
z niepełnym
wymiarem
katechezy

z niepełnym wymiarem
katechezy

liczba

z niepełnym
wymiarem
katechezy

54

-

2

-

1

-

182

1

20

-

4

-

342

311

-

18

-

13

2

gimnazja

165

148

-

12

-

5

2

licea
ogólnokształcące

36

29

-

4

-

2

2

licea
profilowane

-

-

-

-

-

-

-

technika

39

39

2

-

-

-

-

szkoły
zawodowe

25

25

-

-

-

-

-

57

przedszkola

206

szkoły
podstawowe

liczba

liczba

liczba

liczba

liczba

z niepełnym wymiarem
katechezy

katolickie
z niepełnym wymiarem
katechezy

oddziały
przedszkolne
w szkołach
podstawowych

liczba w ogóle

rodzaj
placówki

liczba
w
ogóle

z niepełnym wymiarem
katechezy

publiczne
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1.2. Typy szkół specjalnych
w archidiecezji częstochowskiej
typy szkół
publiczne

przedszkola

niepubliczne

liczba

liczba

z niepełnym
wymiarem
katechezy

z niepełnym
wymiarem katechezy

liczba

liczba

z niepełnym
wymiarem
katechezy

z niepełnym
wymiarem katechezy

z niepełnym
wymiarem
katechezy

katolickie

liczba

liczba w ogóle

rodzaj
placówki

liczba
w
ogóle

2

-

-

-

-

-

11

-

2

-

1

-

17

15

-

2

-

-

-

licea ogólnokształcące

-

-

-

-

-

-

-

technika

-

-

-

-

-

-

-

szkoły
zawodowe

15

12

-

3

-

-

-

liczba

z niepełnym
wymiarem katechezy

2

szkoły
podstawowe

14

gimnazja

1.3. Frekwencja na lekcjach religii

rodzaj placówki

liczba
uczniów
w szkołach

liczba uczniów
uczęszczających
na religię

procentowo

przedszkola

11055

10733

97 %

szkoły podstawowe

38450

37815

98 %

gimnazja

22781

22355

98 %
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licea
ogólnokształcące

11045

9960

90 %

technika

11523

10615

92 %

szkoły zawodowe

3652

3431

94 %

szkoły specjalne,
ośrodki (wszystkie
rodzaje)

1114

1100

99 %

1.4. Katecheci
1.4.1. Ogółem w diecezji

katecheci

księża
diecezjalni

zakonnicy

alumni/
diakoni

siostry
zakonne

świeccy

razem

ogólna
liczba katechetów
w diecezji

269

17

1

58

391

736

1.4.2. Katecheci w poszczególnych typach szkół
państwowych i prywatnych (niepublicznych)

katecheci

księża
diecezjalni

zakonnicy

alumni/
diakoni

siostry
zakonne

świeccy

razem

przed
szkola

35

-

-

14

130

179

szkoły podstawowe

146

7

1

30

285

469

11

gimnazja

105

8

0

14

98

225

licea ogólnokształcące

41

0

0

3

24

68

zasadnicze
szkoły zawodowe

27

2

0

5

24

58

technika

36

3

0

6

37

82

szkoły
specjalne,
ośrodki

4

2

0

2

18

26

razem

394

22

1

74

616

1107

1.5. Wykształcenie nauczycieli religii

Katecheci

z
tytułem
doktora

z tytułem mgra teologii

z
tytułem
mgra
teologii

z tytułem mgra innych nauk
(uzupełnione przygotowanie
katechetyczne i teologiczne)

absolwenci kolegium
teologicznego z tytułem
licencjata

absolwenci kolegium
teologicznego
bez tytułu licencjata

inne wykształcenie

inne
wykształcenie

po studiach
w WSD bez tytułu magistra

absolwenci
kolegium
teologicznego bez
tytułu
licencjata

z tytułem doktora

absolwenci
kolegium
teologicznego
z tytułem
licencjata

Katecheci

z tytułem
mgra
innych
nauk
(uzupełnione
przygotowanie
katechetyczne
i teologiczne)

księża
diecezjalni

5

250

-

-

-

-

14

zakonnicy

-

14

2

-

-

-

-

alumni/
diakoni

-

-

-

-

-

-

1

siostry

1

48

6

-

5

11

-

świeccy

2

238

140

-

203

90

-

12

po
studiach
w
WSD
bez
tytułu
magistra

2. Formy doskonalenia zawodowego katechetów
w roku szkolnym 2015/16
Referat Katechetyczny zorganizował dla katechetów,
w minionym roku szkolnym, w ramach permanentnej formacji,
szereg spotkań związanych z doskonaleniem zawodowym,
które przybierały różne formy ujęte w poniższej tabeli.
Forma doskonalenia
zawodowego

Ilość

Liczba uczestników

Szkolenie

13

187

Konferencja przedmiotowo
-metodyczna

4

223

Warsztaty

5

89

Konferencja

2

89

Seminarium

2

21

Wideokonferencja

1

29

Sympozjum

1

355

Katechetyczne Wykłady
Akademickie

6

62

Łącznie przeprowadzono 34 spotkania szkoleniowe,
w których uczestniczyło 1055 katechetów.
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3. Formacja duchowa katechetów
W ramach formacji duchowej katecheci uczestniczyli
w dwóch dniach skupienia. Adwentowy dzień skupienia
dla katechetów z całej archidiecezji odbył się 28 listopada
2015 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Prowadził go ks. Remigiusz Lota. Wzięło w nim udział
351 katechetów. Wielkopostne dni skupienia przeprowadzono w rejonach. Katecheci z rejonu radomszczańskiego,
wieluńskiego i zawierciańskiego przeżywali dzień skupienia 13 lutego 2016 r., natomiast katecheci z rejonu częstochowskiego 27 lutego 2016 r. Dni skupienia prowadzili:
ks. Roman Ceglarek, ks. Arkadiusz Olczyk (Radomsko),
ks. Rafał Grzesiak (Zawiercie), ks. Tomasz Mucha (Wieluń),
ks. Łukasz Dyktyński (Częstochowa). W wielkopostnych
dniach skupienia uczestniczyło w sumie 348 osób. Z okazji
trwającego Roku Miłosierdzia katecheci brali udział w pielgrzymce do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium
św. Jana Pawła II w Krakowie oraz do Wadowic. Pielgrzymka
odbyła się 7 maja 2016 r. Uczestniczyło w niej 43 katechetów.
Z racji przypadającej w bieżącym roku 1050. rocznicy Chrztu
Polski zorganizowano pielgrzymkę „Śladami początków
chrześcijaństwa na ziemiach polskich”. Pielgrzymka trwała
od 28 do 30 czerwca 2016 r., wzięło w niej udział 29 katechetów. Uczestnicy pielgrzymki odwiedzili m.in. Poznań,
Gniezno, Lednicę, Biskupin, Kruszwicę, Kalisz. Wielu katechetów uczestniczyło również w uroczystej koronacji obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce 12 września
2015 r. oraz w Światowych Dniach Młodzieży z udziałem
papieża Franciszka w lipcu 2016 r.
14

4. Olimpiada i konkursy religijne
W roku szkolnym 2015/16 Referat Katechetyczny uczestniczył w organizacji kilku konkursów religijnych i Olimpiady
Teologii Katolickiej.
4.1. XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej
Temat XXVI edycji Olimpiady Teologii Katolickiej brzmiał:
„Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”.
W etapie szkolnym uczestniczyło 319 uczniów z 28 szkół.
Finał diecezjalny miał miejsce w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie 13 stycznia 2016 r. Wzięło w nim
udział 43 uczniów z 25 szkół. Trzech najlepszych uczestników etapu diecezjalnego zakwalifikowało się do finału ogólnopolskiego, który odbył się w Łowiczu w dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2016 r.
Lista laureatów etapu diecezjalnego
według kolejności zajętych miejsc
Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Katecheta

1.

Aleksandra Żurek

I Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego
w Częstochowie

ks. Wojciech
Pelczarski

2.

Natalia Cierpiał

I Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego
w Częstochowie

ks. Wojciech
Pelczarski

3.

Arkadiusz Belicki

IX Liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida
w Częstochowie

Halina Pelc
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Dziękujemy wszystkim katechetom za przygotowanie
młodzieży do Olimpiady oraz zaangażowanie w przeprowadzenie etapu szkolnego i diecezjalnego. Szczególnie dziękujemy ks. Wojciechowi Pelczarskiemu za zapewnienie opieki
finalistom podczas etapu ogólnopolskiego w Łowiczu.
4.2. XV Wojewódzki Konkurs Biblijny
Ubiegłoroczna edycja konkursu biblijnego dla młodzieży gimnazjalnej dotyczyła znajomości Listu do Rzymian oraz Pierwszego i Drugiego Listu Świętego Piotra
Apostoła. W etapie szkolnym uczestniczyło 677 uczniów z 82 szkół gimnazjalnych. Z kolei w etapie rejonowym wzięło udział 81 uczniów z 55 gimnazjów. Do finału
wojewódzkiego weszło 12 najlepszych uczniów z archidiecezji częstochowskiej, wyłonionych w etapie rejonowym. Finał odbył się 7 kwietnia 2016 r. w Sosnowcu.
Oto lista finalistów z archidiecezji częstochowskiej:
Lp.

Imię
i nazwisko

Adres szkoły

Katecheta

•

Anna Janik

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Osjakowie

ks. Łukasz Trynda

•

Klaudia
Czarnecka

Publiczne Gimnazjum
im. Polskich Noblistów
w Pajęcznie

Ewa Wlaźlak

Urszula
Margas

Publiczne Gimnazjum
w Publicznym Zespole
Szkolno–Gimnazjalnym
im. Piotra Szymanka
w Ręcznie

Ewa Pawlikowska

•
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•

Łukasz Dusiel

Gimnazjum
im. Agnieszki Osieckiej
w Kamienicy Polskiej

Edyta Kundzicz

•

Martyna Kulas

Katolickie Gimnazjum SPSK
im. Jana Pawła II w Zawierciu

ks. Zygmunt Filipczyk

•

Mikołaj Malicki

Zespół
Szkolno–Gimnazjalny nr 2
Publiczne Gimnazjum nr 4
w Radomsku

Ewa Makles

•

Mateusz Olejnik

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Kamieńsku

ks. Bartłomiej
Bardelski

•

Weronika Marcoń

Gimnazjum w Zespole Szkół
w Pińczycach

Anna Szewczyk

•

Dawid Nabrdalik

Gimnazjum nr 1
im. Armii Krajowej
w Rędzinach

ks. Emil Kałuża

•

Mateusz Jakubowski

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi
im. Ireny Sendlerowej
w Wieluniu

s. Auxiliana Lucyna
Gwóźdź

•

Klaudia Stodółkiewicz

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Niegowie

ks. Dariusz Kuśmierek

Iga Mielczarek

Zespół
Szkolno–Gimnazjalny nr 4
Publiczne Gimnazjum nr 5
w Radomsku

Małgorzata Kanafa

•

Dziękujemy wszystkim katechetom za przygotowanie
młodzieży i zaangażowanie w organizację konkursu na etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.
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4.3. XXI Konkurs Wiedzy Biblijnej
Konkurs biblijny w szkole podstawowej w roku szkolnym
2015/16 dotyczył znajomości Ewangelii wg św. Łukasza.
W etapie szkolnym wzięło udział 1344 uczniów z 142 szkół,
a na etapie rejonowym 208 uczniów ze 123 szkół. Etap rejonowy przeprowadzono 19 listopada 2015 r. Finał diecezjalny miał miejsce 31 marca 2016 r. w auli Wyższego Instytutu
Teologicznego. Wzięło w nim udział 24 uczniów, którzy okazali się najlepsi w etapach rejonowych. Oto lista finalistów:
Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Katecheta

1.

Bartłomiej
Rozenberg

Szkoła Podstawowa
im. G. Morcinka
w Rędzinach

Grażyna
Łachmańska

2.

Szymon Kuc

Szkoła Podstawowa
im. ks. J. Twardowskiego
w Trębaczewie

Aleksandra Kuc

3.

Eliza Musiał

Zespół Szkół
w Dąbrowie Zielonej

Beata
Boborowska

Dziękujemy wszystkim katechetom za przygotowanie
uczniów oraz pomoc w przeprowadzeniu etapu rejonowego
i diecezjalnego.
4.4. VI Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny
pod hasłem „Mam wyobraźnię miłosierdzia”.
W roku szkolnym 2015/2016 Referat Katechetyczny we
współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia
w Częstochowie zorganizował VI edycję Archidiecezjalnego
Konkursu Plastycznego pod hasłem „Mam wyobraźnię miłosierdzia”. Do konkursu zgłoszono 350 prac, które oceniano
18

w 6 kategoriach wiekowych. Konkurs został rozstrzygnięty
29 kwietnia 2016 r. Uroczyste wręczenie nagród finalistom
odbyło się 12 maja 2016 r. w Muzeum Monet i Medali Jana
Pawła II w Częstochowie.
Lista finalistów pierwszej grupy wiekowej
– dzieci z grup przedszkolnych
Miejsce

Imię i nazwisko,
wiek/klasa, tytuł pracy

Placówka

Katecheta/
Nauczyciel

I

Maja Kurek, 5 lat
T: Pomoc rodzicom
w chorobie.

Miejskie Przedszkole
nr 14
w Częstochowie

Bogumiła
Gebler,
Joanna
Łuczkiewicz

I

Hania Kurek, 5 lat
T: Pomagamy Mai.

Miejskie Przedszkole
nr 14
w Częstochowie

Bogumiła
Gebler,
Joanna
Łuczkiewicz

II

Krystian Turek, 6 lat
T: Pomagam mojej
starszej siostrze.

Miejskie Przedszkole
nr 5
w Częstochowie

Bogumiła
Gebler,
Anna
Rzeszowska

III

Jakub Rymkiewicz, 6 lat
T: Wyobraźnia
miłosierdzia.

Miejskie Przedszkole
nr 42
w Częstochowie

Klaudia
Godek,
Małgorzata
Orman – Sączek

Komisja przyznała także 2 wyróżnienia:
Imię i nazwisko,
wiek/klasa, tytuł pracy

Placówka

Katecheta
/Nauczyciel

Bianka Gutkowska, 5 lat
T: Pomagam mamie w kuchni.

Miejskie Przedszkole
nr 14
w Częstochowie

Bogumiła Gebler,
Joanna Łuczkiewicz

Michał Malczewski, 6 lat
T: Mam wyobraźnię
miłosierdzia.

Miejskie Przedszkole
nr 15
w Częstochowie

Klaudia Godek,
Anna Olszewska
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Lista finalistów drugiej grupy wiekowej
– uczniowie klas I – III szkół podstawowych
Miejsce

Imię i nazwisko,
wiek/klasa, tytuł pracy

Placówka

Katecheta/
Nauczyciel

I

Nikola Pukacz,
9 lat, kl. III,
T: Okulary dla Afryki.

PSP nr 5
im. M. Kopernika
w Radomsku

Elżbieta Janik

SP nr 5
z Oddziałami
Integracyjnymi
im. Powstańców
Śląskich
w Wieluniu

Aleksandra
Mielczarek

SP nr 5
z Oddziałami
Integracyjnymi
im. Powstańców
Śląskich
w Wieluniu

Aleksandra
Mielczarek

II

III

Maria Miarka,
9 lat, kl. III
T: Strapionych pocieszać.

Patrycja Pietrus,
9 lat, kl. III
T: Chorych nawiedzać.

Komisja przyznała także 3 wyróżnienia:
Imię i nazwisko,
wiek/klasa, tytuł pracy

Placówka

Katecheta/
Nauczyciel

Dominika Małek, 10 lat, kl. III
T: Mieć wyobraźnię miłosierdzia.

Szkoła
Podstawowa nr 1
im. A. Mickiewicza
w Myszkowie

Urszula Cupiał

Aleksandra Grzywna, 8 lat, kl. II
T: Mieć wyobraźnię miłosierdzia.

Szkoła
Podstawowa nr 1
im. A. Mickiewicza
w Myszkowie

Urszula Cupiał
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PSP nr 5 im. M.
Kopernika
w Radomsku

Oliwia Jasitczak, 10 lat, kl. III
T: Promyk słońca na co dzień.

Elżbieta Janik

Lista finalistów trzeciej grupy wiekowej
– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
Miejsce

Imię i nazwisko,
wiek/klasa, tytuł pracy

Placówka

Katecheta/
Nauczyciel

I

Eryk Kordecki, 13 lat, kl. VI
T: Nagich przyodziać.

Szkoła Podstawowa
w Skrzynnie

Mirosława
Niepiekło

II

Natalia Starczyk,
13 lat, kl. VI
T: Opiekuję się
kochaną chorą babcią.

Zespół
Szkolno – Gimnazjalny
nr 5
w Radomsku

Jolanta
Jędrzejczyk

III

Julia Dąbek,
12 lat, kl. V
T: Głodnych nakarmić.

Szkoła Podstawowa
nr 2
im. H. Sienkiewicza
w Wieluniu

Halina Szeląg,
Anna Brożyna

Komisja przyznała także 4 wyróżnienia:
Imię i nazwisko,
wiek/klasa, tytuł pracy

Placówka

Katecheta/
Nauczyciel

Julia Pietrzak, 13 lat, kl. VI
T: Bądźcie miłosierni.

Szkoła Podstawowa
w Ostrówku

Katarzyna Majda

Alicja Melka, 11 lat, kl. V
T: Pomagaj bliźniemu w
biedzie.

Publiczna Szkoła
Podstawowa
im. J. Długosza
w Nowej Brzeźnicy

Karolina Kmieć
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Michalina Grzywacz,
13 lat, kl. VI
T: Miłosierdzie
wobec zwierząt
– naszych braci
mniejszych.

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 7
w Radomsku

Iwona Traczyk

Oliwia Łeptuch, 10 lat, kl.IV
T: Tyle radości.

Szkoła Podstawowa
im. J. Korczaka
w Kościelcu

Małgorzata
Słabosz

Lista finalistów czwartej grupy wiekowej
– uczniowie gimnazjum
Miejsce

Imię i nazwisko,
wiek/klasa, tytuł pracy

Placówka

Katecheta/
Nauczyciel

I

Paulina Sitarska, kl. III
T: Strapionych pocieszać.

Gimnazjum nr 3
z Oddziałami
Integracyjnymi
im. Ireny Sendlerowej
w Wieluniu

s. Auxiliana
Lucyna
Gwóźdź

II

Natalia Szymusik,
15 lat, kl. II
T: Błogosławieni miłosierni
wobec uchodźców,
albowiem oni miłosierdzia
dostąpią.

Gimnazjum nr 3
im. Armii Krajowej
w Częstochowie

s. Marta
Szleszyńska

Klaudia Porażka, kl. II
T: Głodnych nakarmić.

Gimnazjum nr 3
z Oddziałami
Integracyjnymi
im. Ireny Sendlerowej
w Wieluniu

s. Auxiliana
Lucyna
Gwóźdź

III
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Komisja przyznała także 1 wyróżnienie:
Imię i nazwisko,
wiek/klasa, tytuł pracy

Placówka

Katecheta/
Nauczyciel

Julia Lesiak, kl. II
T: Strapionych pocieszać.

Gimnazjum nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ireny Sendlerowej
w Wieluniu

s. Auxiliana
Lucyna
Gwóźdź

W piątej grupie wiekowej, obejmującej uczniów
szkół ponadgimnazjalnych przyznano 1 wyróżnienie:
Imię i nazwisko,
wiek/klasa, tytuł pracy

Placówka

Katecheta/
Nauczyciel

Angelika Kozińska, 16 lat, kl. I
T: Nagich przyodziać.

Zespół Szkół
Technicznych
w Częstochowie

Mariusz Wawrzak

Lista finalistów szóstej grupy wiekowej
– uczniowie szkół specjalnych
Miejsce

Imię i nazwisko,
wiek/klasa,tytuł pracy

Placówka

Katecheta/
Nauczyciel

I

Paulina Dorobisz, 19 lat
T: Ludzie jak anioły
są życzliwi sobie.

Zespół Szkół Publicznych
Gimnazjum nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. C.K. Norwida
w Myszkowie

Marzanna
Lamch,
Joanna
Żochowska

Grzegorz Kudra, 22 lata
T: Pomagajmy sobie.

Zespół Szkół Publicznych
Gimnazjum nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. C.K. Norwida
w Myszkowie

II

Marzanna
Lamch,
Joanna
Żochowska
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III

Tadeusz Kudliński, l. 23
T: Na ratunek zagubionemu.

Niepubliczna
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
im. Św. Józefa
w Częstochowie

Urszula
Saboczyńska

Komisja przyznała także 3 wyróżnienia:
Imię i nazwisko,
wiek/klasa,tytuł pracy

Placówka

Katecheta/
Nauczyciel

Dagmara Bździon, l. 23
T: Pocieszenie.

Niepubliczna
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
im. Św. Józefa
w Częstochowie

Urszula
Saboczyńska

Żaneta Ruka, l. 12
T: Pomoc dla dzieci z Afryki.

Niepubliczna
Szkoła Podstawowa Specjalna
Urszula
im. O. Augustyna Kordeckiego Saboczyńska
w Częstochowie

Wiktoria Samolak, l. 14
T: Odwiedziny w więzieniu.

Niepubliczna
Szkoła Podstawowa Specjalna
Urszula
im. O. Augustyna Kordeckiego Saboczyńska
w Częstochowie

Serdecznie dziękujemy katechetom i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Dziękujemy również
Dyrekcji i pracownikom Samorządowego Ośrodka Doskonalenia oraz Dyrektorowi Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II Krzysztofowi Witkowskiemu za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.
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II. Sprawy
formacyjno-organizacyjne
w roku szkolnym 2016/17

1. Spotkania formacyjne
Formacja permanentna katechetów jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego, kto podejmuje się dzieła
nauczania i wychowania religijnego dzieci i młodzieży. Związana jest nie tylko z ustawicznym podnoszeniem swoich
kwalifikacji zawodowych, ale również z umacnianiem swojej
więzi z Bogiem i dojrzewaniem w wierze. Dlatego Referat
Katechetyczny nadal będzie wymagał do przedłużenia misji kanonicznej i skierowania do konkretnej szkoły udziału
w spotkaniach formacyjnych przewidzianych na dany rok
katechizacji. Nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować cofnięciem misji kanonicznej. W roku szkolnym
2016/17 Referat Katechetyczny proponuje następujący program formacji duchowej:

Data

24.09.16

Miejsce

Gniezno

Forma

Narodowa
Pielgrzymka
Katechetów
z okazji
1050 – lecia
Chrztu Polski

Prowadzący

Uwagi

ks. T. Mucha
ks. P. Wróbel

Szczegółowy
program pielgrzymki jest
na stronie
internetowej
Referatu
w zakładce:
formacja
duchowa/
pielgrzymki
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12 -14.05.17

Zakopane
Ludźmierz

23-25.06.17

Częstochowa
Dom Rekolekcyjny
Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego
a Paulo
ul. św.
Barbary
43
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Pielgrzymka
z okazji
100 rocznicy
objawień
Matki Bożej
w Fatimie

Rekolekcje

ks. T. Mucha
ks. P. Wróbel

Szczegółowe
informacje
i zgłoszenia
na stronie
Referatu
w zakładce:
formacja
duchowa/
pielgrzymki

ks. dr Ł. Dyktyński

Szczegółowe
informacje
i zgłoszenia
na stronie
Referatu
w zakładce:
formacja
duchowa/
rekolekcje

2. Spotkania szkoleniowe
Miejsce

WOM

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie,
Al. Jana Pawła II 126/130

KM

Kuria Metropolitalna
w Częstochowie,
al. NMP 54

IP

Instytut Prymasa Wyszyńskiego
w Częstochowie,
ul. Wyszyńskiego 12

SKZ

Sala Katechetyczna
– Parafia św. Piotra i Pawła
w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 4

SKW

Sala Katechetyczna
– Parafia Nawiedzenia NMP
w Wieluniu, ul. Augustiańska 8a

SKR

Sala Katechetyczna
– Parafia św. Lamberta
w Radomsku, ul. Narutowicza 2

MBR

Parafia Matki Bożej Różańcowej
w Myszkowie – Mrzygłodzie,
ul. Św. Jadwigi Królowej 9

ŚZ

Aula przy parafii Św. Zygmunta
w Częstochowie, ul. Krakowska 1

R

Redakcja Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”
w Częstochowie, ul. 3 Maja 12

WIT

Wyższy Instytut Teologiczny w
Częstochowie, ul. Św. Barbary 41

Forma

SZ – Szkolenie
W – Warsztaty
K – Konferencja
S – Seminarium
KaWA – Katechetyczne
Wykłady Akademickie
SK – Sympozjum
Katechetyczne
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Tematy szkoleń rok szkolny 2016/2017

Termin
i miejsce

3.09.16
Sobota

Forma

K

WSD

17.09.16
sobota

WOM

30

Prowadzący

Uwagi

Katechetyczny
wymiar sportu

ks. dr hab.
J. Kostorz Uniwersytet
Opolski
dr P. Dobrowolski Wydz.
Katechetyczny
Opole

godz. 10.00
– księża,
godz. 14.00
– katecheci
świeccy
i zakonni

K. i K. Fromont

godz.
10.00 – 12.00
szczegółowe
informacje
ks. Jacek
Gancarek
– Referat
Misyjny, tel.
608450004

I. Karlak
M. Żyłka

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl do
19.09.16

W

Warsztaty
ewangelizacyjne:
co to jest
kerygmat?

W

Praca
w chmurze
– nowoczesne
metody
nauczania
na lekcji religii
– cz. 1

KM

21.09.16
środa

Temat

24.09.16
Sobota

W

Młodzi
na progu
– warsztaty
dla katechetów
i księży
przygotowujących
młodzież do
bierzmowania

ks. M. Krawczyk

godz.
9.00 – 17.30
szczegółowe
informacje
i zgłoszenia
(do 10.09.16)
pod nr tel.
606317697

W

Katecheza
z tablicą
interaktywną
Wykorzystanie
urządzeń
mobilnych
na lekcji religii

ks. dr R. Ceglarek
M. Bidas Centrum Edukacji
Katechetycznej
WDS

godz.
10.00 – 13.15
Studium Wikariuszowskie

SK

Bądźcie
Świadkami
Miłosierdzia

ks. dr R. Ceglarek

godz. 9.30

W

Praca
w chmurze
– nowoczesne
metody
nauczania
na lekcji religii
Praktyczne
wykorzystanie
tablic interaktywnych
na lekcji religii

ks. dr R. Ceglarek
I. Karlak
M. Żyłka

godz.
9.00 – 13.00
Diakoni WSD

W

Katecheza
z tablicą interaktywną
Wykorzystanie urządzeń
mobilnych na
lekcji religii

ks. dr R. Ceglarek
M. Bidas Centrum Edukacji
Katechetycznej
WDS

godz.
10.00 – 13.15
Studium Proboszczowskie

ŚZ

12.10.16
Środa
WSD

15.10.16
Sobota
WSD

19.10.16
Środa
WOM

19.10.16
Środa
WSD
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22.10.16
Sobota

W

Warsztaty
aktywizujące
- trening kreatywności
w ramach
Wolontariatu
Młodych

Papieskie Dzieła
Misyjne
i Fundacja
„Przyjaciel
z Sercem”

godz.
10.00 – 12.00
szczegółowe
informacje
ks. Jacek
Gancarek
– Referat
Misyjny, tel.
608450004

KaWA

Katecheta
wobec problematyki poronień dzieci

ks. dr hab.
A. Olczyk

godz. 15.00

S

Wybrane metody aktywizujące w pracy
nauczyciela
religii

KaWA

Katecheta
wobec in vitro

KM

24.10.16
Poniedziałek
WIT

26.10.16
Środa
WOM

14.11.16
Poniedziałek

I. Karlak

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 24.10.16

ks. dr hab.
A. Olczyk

godz. 15.00

K. i K. Fromont

godz.
10.00 – 12.00
szczegółowe
informacje
ks. Jacek
Gancarek
– Referat
Misyjny, tel.
608450004

WIT

19.11.16
Sobota
KM

32

W

Warsztaty
ewangelizacyjne: formy
głoszenia
kerygmatu

23.11.16
środa

W

Ucz nowocześnie
wykorzystuj
LearningApps

KaWA

Katecheta wobec ideologii
gender

W

Jak wykorzystać obraz
na lekcji
religii?

WOM
5.12.16
Poniedziałek
WIT
14.12.16
Środa
WOM

17.12.16
Sobota

W

MBR

14.01.17
Sobota
KM

W

Tradycje
i zwyczaje
świąteczne
w Polsce
i krajach
misyjnych

Wykorzystanie
darów i talentów w ewangelizacji

I. Karlak
T. Karoń

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 21.10.16

ks. dr hab.
A. Olczyk

godz. 15.00

I. Karlak

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl do
12.12.16

ks. J. Gancarek

godz.
10.00 – 14.00
szczegółowe
informacje
ks. Jacek
Gancarek
– Referat
Misyjny, tel.
608450004

K. i K. Fromont

godz.
10.00 – 12.00
szczegółowe
informacje
ks. Jacek
Gancarek
– Referat
Misyjny, tel.
608450004
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18.02.17
Sobota

W

W

Praca w chmurze – nowoczesne metody
nauczania na
lekcji religii
– cz.2

I. Karlak
M. Żyłka

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 20.02.17

K

Dar bycia kobietą – refleksja nad godnością kobiety
we współczesnej kulturze

dr A. Dąbrowski

godz.
10.00 – 13.00

K. i K. Fromont

godz.
10.00 – 12.00
szczegółowe
informacje
ks. Jacek
Gancarek
– Referat
Misyjny, tel.
608450004

KM

22.02.17
Środa
WOM

11.03.17
Sobota
R

18.03.17
Sobota

W

Osobiste świadectwo
i Pismo Święte
w ewangelizacji

K

Reformacja
a reforma
katolicka
– refleksje
ekumeniczne
w kontekście
500 - lecia
Reformacji
w Polsce

KM

22.04.17
Sobota
WOM
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Papieskie Dzieła
Misyjne
i Fundacja
„Przyjaciel
z Sercem”

godz.
10.00 – 12.00
szczegółowe
informacje
ks. Jacek
Gancarek
– Referat
Misyjny, tel.
608450004

Warsztaty
aktywizujące
- trening
kreatywności w ramach
Wolontariatu
Młodych

ks. dr R. Ceglarek
I. Karlak,
E. Straszak

godz.
10.00 – 13.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 19.04.17

22.04.17
Sobota

W

Warsztaty
aktywizujące
- trening kreatywności
w ramach
Wolontariatu
Młodych

Papieskie Dzieła
Misyjne
i Fundacja
„Przyjaciel
z Sercem”

godz.
10.00 – 12.00
szczegółowe
informacje
ks. Jacek
Gancarek
– Referat
Misyjny, tel.
608450004

KaWA

Katecheta wobec homeopatii i medycyny
alternatywnej

ks. dr hab.
A. Olczyk

godz. 15.00
rejon radomszczański

KaWA

Katecheta wobec homeopatii i medycyny
alternatywnej

ks. dr hab.
A. Olczyk

godz. 15.00
rejon
zawierciański

KaWA

Katecheta wobec homeopatii i medycyny
alternatywnej

ks. dr hab.
A. Olczyk

godz. 15.00
rejon
wieluński

KaWA

Katecheta wobec homeopatii i medycyny
alternatywnej

ks. dr hab.
A. Olczyk

godz. 15.00
rejon
częstochowski

KaWA

Katecheta
wobec spraw
seksualnych
dzieci
i młodzieży

ks. dr hab.
A. Olczyk

godz. 15.00

KM

24.04.17
Poniedziałek
SKR
25.04.17
Wtorek
SKZ
26.04.17
Środa
SKW
27.04.17
Czwartek
WIT
8.05.17
Poniedziałek
WIT
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17.05.17
Środa
WOM

20.05.17
Sobota

W

W

Walka duchowa i modlitwa
wstawiennicza
w ewangelizacji

S

Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan
Wyszyński Mąż Stanu,
Ojciec Ojczyzny, Nauczyciel Narodu

KaWA

Katecheta
wobec uzależnień cywilizacyjnych

KM

7.06.17
Środa
IP

12.06.17
Poniedziałek
WIT

17.06.17
Sobota
KM
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Wykorzystanie
aplikacji multimedialnych
w sprawdzaniu
wiedzy
na lekcji religii

W

Warsztaty
aktywizujące
- trening kreatywności w ramach Wolontariatu Młodych

I. Karlak
T. Karoń

K. i K. Fromont

I. Karlak
E. Straszak

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 15.05.17

godz.
10.00 – 12.00
szczegółowe
informacje
ks. Jacek
Gancarek
– Referat
Misyjny, tel.
608450004

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 5.06.17

ks. dr hab.
A. Olczyk

godz. 15.00

Papieskie Dzieła
Misyjne
i Fundacja
„Przyjaciel
z Sercem”

godz.
10.00 – 12.00
szczegółowe
informacje
ks. Jacek
Gancarek
– Referat
Misyjny, tel.
608450004

3. Olimpiada i konkursy
3.1. XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej
(Szkoła Ponadgimnazjalna)
Temat

Terminy etapów

„Orędzie
Fatimskie
jako znak
nadziei dany
przez
Miłosiernego
Ojca”

Etap szkolny:
23.11.2016 r.
Etap diecezjalny:
12.01.2017 r.
Etap ogólnopolski:
23 – 25.03.2017 r.

Szczegółowe
informacje

Uwagi

www.otk.pl

Zgłoszenie szkół
do Referatu
do
21 października br.

Uwagi:
Szkołę przystępującą do Olimpiady należy zgłosić, po
wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły, do Referatu Katechetycznego w Częstochowie. W celu zgłoszenia
szkoły należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny
na stronie internetowej Referatu www.katechezaczest.pl
w zakładce: konkursy/Olimpiada Teologii Katolickiej. Termin
zgłoszenia mija w piątek 21 października 2016 r. Materiały do przeprowadzenia etapu szkolnego będą przesłane na
adres szkoły.
Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w środę 23 listopada 2016 r. w oparciu o materiały dostarczone przez Referat Katechetyczny. Do etapu
diecezjalnego przechodzą tylko 2 osoby, które uzyskały
najwyższą liczbę punktów.
Protokół wyników z etapu szkolnego należy przesłać do
Referatu Katechetycznego w Częstochowie do 30 listo37

pada 2016 r. Protokół będzie dostępny tylko w formie
elektronicznego formularza i zostanie zamieszczony na
stronie internetowej Referatu Katechetycznego zaraz
po przeprowadzeniu etapu szkolnego.
3.2. XVI Wojewódzki Konkurs Biblijny (Gimnazjum)
Temat

1 i 2 List
do Koryntian

Terminy etapów
Organizator
konkursu Wydz. Kat. diec.
bielsko - żywieckiej poda daty
w późniejszym
terminie

Szczegółowe
informacje

Uwagi

www.katechezaczest.pl
zakładka: konkursy/
gimnazjum

Info. na temat
konkursu zostaną
umieszczone na
str. internetowej
Referatu po
otrzymaniu danych
od organizatorów

Uwagi:
Szkołę przystępującą do konkursu należy zgłosić, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły, do Referatu Katechetycznego w Częstochowie za pośrednictwem formularza
elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Referatu
w zakładce: konkursy/gimnazjum. Termin zgłoszenia zostanie
podany w późniejszym terminie. Materiały do przeprowadzenia etapu szkolnego będą przesłane na adres szkoły.
Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostarczone przez Referat
Katechetyczny.
Protokół wyników z etapu szkolnego musi być przesłany do
Referatu Katechetycznego w Częstochowie (termin na stronie internetowej Referatu). Protokół będzie dostępny tylko
w formie elektronicznego formularza i zostanie zamieszczony na stronie internetowej Referatu Katechetycznego
zaraz po przeprowadzeniu etapu szkolnego.
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3.3. XXII Konkurs Wiedzy Biblijnej
(Szkoła Podstawowa)
Temat

Ew. św.
Mateusza

Terminy etapów

Organizator konkursu - Wydz.
Kat. diec. bielsko
- żywieckiej poda
daty w późniejszym terminie

Szczegółowe
informacje

Uwagi

www.katechezaczest.pl
patrz: Referat Katechetyczny/konkursy

Info. na temat
konkursu zostaną umieszczone na str.
internetowej
Referatu po
otrzymaniu
danych od organizatorów

Uwagi:
Szkołę przystępującą do konkursu należy zgłosić po
wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły, do Referatu Katechetycznego w Częstochowie za pośrednictwem
formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Referatu w zakładce: konkursy/szkoła podstawowa.
Termin zgłoszenia zostanie podany w późniejszym terminie.
Materiały do przeprowadzenia etapu szkolnego będą przesłane na adres szkoły.
Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostarczone przez Referat Katechetyczny.
Protokół wyników z etapu szkolnego musi być przesłany
do Referatu Katechetycznego w Częstochowie (termin na
stronie internetowej Referatu). Protokół będzie dostępny
tylko w formie elektronicznego formularza i zostanie zamieszczony na stronie internetowej Referatu Katechetycznego zaraz po przeprowadzeniu etapu szkolnego.
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3.4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
„Civitas Christiana” (Szkoła Ponadgimnazjalna)
Serdecznie zapraszamy do udziału w 21. edycji Konkursu Biblijnego, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Konkurs przeznaczony jest
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tekstem źródłowym
Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
– najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXI edycji obejmuje: Księgę Daniela i Apokalipsę św.
Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Konkurs składa się z trzech etapów:
szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2017 r. wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie).
3.5. Konkurs recytatorski o Janie Pawle II
Parafia NMP Częstochowskiej oraz Szkoła Podstawowa
nr 48 w Częstochowie organizują konkurs recytatorski poświęcony pamięci i twórczości św. Jana Pawła II. W roku
szkolnym 2016/17 konkurs, organizowany we współpracy
z Referatem Katechetycznym i Wydawnictwem Archidiecezjalnym Regina Poloniae, będzie miał wymiar diecezjalny.
Udział w konkursie mogą brać uczniowie wszystkich szkół
podstawowych z archidiecezji częstochowskiej. Regulamin
konkursu oraz szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń
znajdują się na stronie internetowej Referatu w zakładce:
konkursy/ konkurs recytatorski.
40

4. Rekolekcje szkolne
4.1. Organizacja rekolekcji szkolnych
Od zeszłego roku szkolnego nastąpiła zmiana modelu rekolekcji szkolnych w całej archidiecezji częstochowskiej na
wszystkich poziomach edukacyjnych. Rekolekcje są wkomponowane w obowiązujący w danej szkole plan lekcji. Nie
przewiduje się zatem trzech wolnych dni od zajęć szkolnych.
W praktyce oznacza to, że uczniowie mają uczestniczyć
w spotkaniach rekolekcyjnych w trakcie zajęć szkolnych, by
po ich zakończeniu nadal kontynuować lekcje według ustalonego planu w danym dniu. Możliwe są też inne warianty.
Kwestie organizacyjne powinny być szczegółowo opracowane przez zespół odpowiedzialnych za przygotowanie rekolekcji szkolnych, a są nimi duszpasterze parafii, na terenie
której znajduje się szkoła oraz katecheci i rekolekcjonista.
4.2. Dni przeznaczone na rekolekcje szkolne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach oraz jego nowelizacją z 25 marca 2014 r. i Zasadami MEN dotyczącymi organizowania rekolekcji dla
uczniów szkół publicznych z 17 lutego 2016 r. rekolekcje
szkolne powinny być organizowane przez trzy kolejne dni
w trakcie trwania zajęć szkolnych. W praktyce oznacza to,
że winien to być czas od poniedziałku do piątku, a zatem
czas przeznaczony na pobieranie nauki w szkole. Wyklucza
to możliwość organizowania rekolekcji w weekendy z ewen41

tualnym połączeniem z dniem przeznaczonym na uczęszczanie do szkoły. Biorąc to pod uwagę, nie można dopuścić
do sytuacji, w której rekolekcje szkolne trwałyby w jakiejkolwiek konfiguracji z weekendem np. czwartek, piątek i sobota. Muszą to być te trzy dni, które są ujęte w tygodniowym
planie zajęć.
4.3. Termin zgłoszenia rekolekcji
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach i jego nowelizacją z 25 marca 2014 r. o terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej (§ 10, p. 2). Wskazane jest jednak
przekazanie tej informacji z rocznym wyprzedzeniem tzn.
do końca roku szkolnego, tak by, aby ten punkt znalazł się
w planie pracy szkoły już na kolejny rok i uwzględniony jako
wydarzenie szkolne. Jest to szczególnie ważne w szkołach
ponadgimnazjalnych (zawodowych i technicznych), gdzie
są organizowane praktyki szkolne. Wcześniejsze ustalenie
daty rekolekcji zapobiegnie zbieganiu się tych dwóch wydarzeń w tym samym terminie. O planowanym terminie rekolekcji powinien powiadomić Dyrekcję szkoły proboszcz.
Niemniej jednak sami katecheci mogą przekazać tę informację po wcześniejszym porozumieniu się z rządcą parafii.
Jeżeli taka informacja nie została przekazana pod koniec
ubiegłego roku szkolnego, to należy ją przekazać Dyrekcji
szkoły najlepiej już na początku bieżącego roku szkolnego.
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4.4. Rekolekcje dla szkół ponadgimnazjalnych
w Częstochowie w roku szkolnym 2016/17
Zmienił się także model rekolekcji szkolnych dla młodzieży szkół licealnych, technicznych i zawodowych w Częstochowie. Spotkania rekolekcyjne dla uczniów tych szkół
powinny być organizowane w parafii zamieszkania ucznia,
w godzinach wieczorowych (tzn. w takim czasie, aby uczniowie mogli dotrzeć ze szkoły do domu i kościoła parafialnego), w ramach rekolekcji parafialnych. Nie ma więc trzech
wolnych dni od zajęć szkolnych. Oznacza to, że w tym roku
szkolnym w programie rekolekcji wielkopostnych w każdej
parafii musi się znaleźć spotkanie z młodzieżą uczącą się
i pracującą. Młodzież mieszkająca w internatach może wziąć
udział w rekolekcjach w parafii, na terenie której znajduje
się internat, z kolei młodzież dojeżdżająca w swojej rodzinnej parafii. W zaistniałej sytuacji zmienia się również termin
rekolekcji dla młodzieży ponadgimnazjalnej, nie jest to już
jeden obligatoryjny dla wszystkich parafii częstochowskich
(dotychczas był to tydzień po pierwszej niedzieli Wielkiego
Postu), ale dowolny termin, przyjęty w danej parafii. Choć
są to różne terminy, to w żadnym stopniu nie kolidują z pracą szkoły, bowiem nauki rekolekcyjne w każdej parafii organizowane są wieczorem, a więc po zakończonych lekcjach.
4.5. Mankamenty w zakresie organizacji rekolekcji
dla szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie
Niestety, mimo wcześniejszych ustaleń i przypomnień,
w wielu parafiach w programie rekolekcji nie uwzględniono
spotkania z młodzieżą lub wyznaczano zbyt wczesne go43

dziny, tak że młodzież nie mogła dojechać na czas do kościoła parafialnego, by uczestniczyć w rekolekcjach. W zaistniałej sytuacji Referat Katechetyczny jeszcze raz apeluje
do wszystkich osób odpowiedzialnych za zorganizowanie
rekolekcji szkolnych w parafii, zwłaszcza do duszpasterzy,
by brali pod uwagę dobro duchowe młodzieży i tak ustalali
program rekolekcji, by uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
mieli szansę uczestniczenia w spotkaniach rekolekcyjnych.
Wyznaczając godzinę spotkania, należy brać pod uwagę
rozkład zajęć w szkole, które nierzadko kończą się o 18.00,
oraz odległość od szkół do miejsca zamieszkania i rodzinnej
parafii.
4.6. Rekolekcje dla szkół ponadgimnazjalnych
w Częstochowie w roku szkolnym 2017/18
Jeżeli w roku szkolnym 2016/17 nie nastąpią istotne zmiany w sposobie podejścia do organizacji rekolekcji szkolnych
dla szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie i nie zostaną usunięte mankamenty, o których wspomniano powyżej,
to w kolejnym roku szkolnym zostanie wprowadzony model
rekolekcji wdrożony już w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Częstochowie. Co prawda będzie to wymagać
sporego wysiłku ze strony katechetów i pokonania niemałych problemów technicznych, logistycznych i ekonomicznych, niemniej jednak wydaje się to konieczne w kontekście
odpowiedzialności nie tylko za właściwą edukację religijną
uczniów, ale również za formację chrześcijańską młodych
ludzi na progu ich dorosłego życia.

44

5. Pielgrzymka maturzystów
W roku szkolnym 2016/17 pielgrzymka maturzystów archidiecezji częstochowskiej na Jasną Górę odbędzie się
11 marca 2017 r.
Ramowy program pielgrzymki przedstawia się następująco:
10.00 – zawiązanie wspólnoty (bazylika jasnogórska)
10.15 – Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa
Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo
i akt ofiarowania maturzystów Matce Bożej
11.15 – spotkanie ewangelizacyjne (aula o. Kordeckiego)
12.15 – zakończenie pielgrzymki
Szczegółowe informacje zostaną przekazane do szkół
odrębnym pismem i zamieszczone na stronie internetowej
Referatu Katechetycznego pod koniec stycznia 2017 r. Zachęcamy katechetów do licznego udziału w pielgrzymce.
Prosimy katechetów i duszpasterzy, aby zadbali o religijny
wymiar pielgrzymki już w trakcie podróży, jak i w samym
jasnogórskim sanktuarium. Prosimy też o przypomnienie
młodzieży, by przed pielgrzymką skorzystała z sakramentu pokuty i pojednania. Natomiast katechetom przypominamy o obowiązku zgłoszenia w Referacie Katechetycznym grupy pielgrzymkowej. W celu zgłoszenia udziału
w pielgrzymce należy wypełnić elektroniczny formularz, który
od 1 lutego 2017 r. będzie dostępny na stronie internetowej
Referatu www.katechezaczest.pl w zakładce: pielgrzymka
maturzystów. Termin zgłoszenia mija 6 marca 2017 r.
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6. Programy i podręczniki do katechizacji
W roku szkolnym 2016/17 katechizujemy we wszystkich
klasach na wszystkich poziomach edukacyjnych według
nowego programu i nowych podręczników przygotowanych
w oparciu o znowelizowaną Podstawę programową Kościoła katolickiego w Polsce (2010). Wyjątek stanowią jedynie
programy i podręczniki do nauki religii dzieci sześcioletnich
(zerówka) w przedszkolnych i szkolnych oddziałach, a to
w związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty
i zwolnieniem z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.
W zaistniałej sytuacji Biuro Programowania Katechezy przy
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski przedłużyło na okres dwóch lat, czyli do 31 sierpnia
2018 roku, możliwość korzystania z programów i podręczników przygotowanych do starej Podstawy programowej
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (2001). Poniżej
zamieszczono tabelaryczne zestawienie starych programów i podręczników do nauki religii dzieci sześcioletnich
(zerówka) oraz nowych programów i podręczników dla każdej grupy przedszkolnej i klasy z uwzględnieniem ich tytułów, numerów, dat zatwierdzenia, redaktorów i wydawnictw.
Przypomina się, że w szkole powinien obowiązywać jeden
program i podręczniki jednego wydawnictwa. Zmiany w tym
zakresie winny być uzgodnione ze wszystkimi katechetami
pracującymi w danej szkole oraz z proboszczem. Ewentualne wprowadzanie nowych podręczników winno się rozpocząć od klasy pierwszej i czwartej szkoły podstawowej oraz
pierwszej gimnazjum i ponadgimnazjalnej. W ten sposób
wraz z kolejnym rokiem szkolnym nowe podręczniki będą
sukcesywnie wypierać te stare.
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Komunikat Biura Programowania Katechezy
w sprawie podręczników do nauczania religii
w przedszkolnych i szkolnych oddziałach
sześciolatków (zerówkach)
W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty
i zwolnieniem z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich
Biuro Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski informuje,
iż przedłuża się na okres dwóch lat, czyli do 31 sierpnia
2018 r., możliwość korzystania z następujących programów
podręczników do nauczania religii dla dzieci sześcioletnich
przygotowanych do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z roku 2001.
opr. ks. Roman Ceglarek
Programy i podręczniki do nauki religii
dla dzieci sześcioletnich (zerówka)
w archidiecezji częstochowskiej
w roku szkolnym 2016/17
Wydawnictwo

Tytuł,
numer programu,
data zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

WAM
Kraków

Radość dzieci
Bożych
AZ-0-03/1
(10.03. 2003)

Wędrowanie
z Bogiem,
Red. T. Biłyk,
I. Czarnecka,
T. Czarnecka,
B. Surma

Numer
podręcznika
i data
obowiązywania
AZ-03-03/1-01
(31.08.2018)
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WDS
Sandomierz

Jezus mnie kocha
AZ-0-03/2
(10.03.2003)

Jezus mnie
kocha,
Red. Ks. S.
Łabendowicz

Gaudium
Lublin

Jezus mnie kocha
AZ-0-03/2
(10.03.2003)

Mogę zaufać
Jezusowi,
Red. Ks. R. Lis

AZ-03-03/2-10
(31.08.2018)

Jedność
Kielce

W radości
dzieci Bożych
AZ-0-04/3
(26.03.2004)

W świecie mojego Boga,
Red. M. Piątek

AZ-03-04/3-0
(31.08.2018)

Jedność
Kielce

W radości
dzieci Bożych
AZ-0-04/3
(26.03.2004)

Kocham
dobrego Boga,
Red.
E. Osewska,
Ks. J. Stala

Jesteśmy dziećmi
Boga
AZ-0-04/4
(26.03.2004)

Przychodzimy
do Pana Boga,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech
Poznań

48

AZ-03-03/2-0
(31.08.2018)

AZ-03-04/3-1
(31.08.2018)

AZ-03-04/4-0
(31.08.2018)

opr. ks. Roman Ceglarek
Programy i podręczniki do katechizacji
obowiązujące w archidiecezji częstochowskiej
w roku szkolnym 2016/17
PRZEDSZKOLE
WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)
Wydawnictwo
i grupa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

GAUDIUM
Grupa
czterolatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Pan Bóg
kocha dzieci,
Red.
Ks. M. Zając

GAUDIUM
Grupa
pięciolatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Jestem
dzieckiem
Bożym,
Red.
Ks. M. Zając

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia
AZ-02-01/
10-LU-5/14
(14.07.2015)

AZ-03-01/
10-LU-1/12
(11.04.2012)

PRZEDSZKOLE
WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)
Wydawnictwo
i grupa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

Św. Wojciech
Grupa trzy
- i czterolatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Pan Bóg kocha
dzieci,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-01-01/
10-PO-1/12
(23.07.2012)

Św. Wojciech
Grupa
pięciolatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Jesteśmy dziećmi
Bożymi,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-03-01/
10-PO-1/11
(18.07.2011)
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PRZEDSZKOLE
WYDAWNICTWO WAM (Kraków)
Wydawnictwo
i grupa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

WAM
Grupa
trzylatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Nasza
Boża rodzina,
Red.
Ks. W. Kubik

AZ-01-01/
10-KR-1/11
(11.04.2011)

WAM
Grupa
czterolatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Bóg
kocha dzieci,
Red.
Ks. W. Kubik

WAM
Grupa/Klasa 0

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Jesteśmy
dziećmi Boga,
Red.
Ks. W. Kubik

AZ-02-01/
10-KR-1/11
(7.03.2011)

AZ-03-01/
10-KR-1/11
(11.04.2011)

PRZEDSZKOLE
WYDAWNICTWO DIECEZJALNE
I DRUKARNIA W SANDOMIERZU
Wydawnictwo
i grupa

Tytuł,
numer
programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

WDS
Grupa
trzyi czterolatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Pan Bóg
kocha dzieci,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-01-01/
10-RA-2/12
(31.05.2012)

WDS
Grupa
pięciolatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Jesteśmy
dziećmi Bożymi,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-03-01/
10-RA-1/11
(14.07.2011)
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PRZEDSZKOLE
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)
Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

Wydawnictwo
i grupa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Jedność
Grupa
trzylatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Radosne dzieci
Boże,
Red. J. Snopek,
J. Kurpiński

Jedność
Grupa
czterolatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Świat dziecka
Bożego,
Red. J. Snopek,
J. Kurpiński

AZ-02-01/
10-KI-3/16
(6.06.2016)

Jedność
Grupa
pięciolatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Spotkania dzieci
Bożych,
Red. J. Snopek,
J. Kurpiński

AZ-03-01/
10-KI-2/15
(8.06.2015)

AZ-01-01/
10-KI-1/15
(25.05.2015)

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

GAUDIUM
Klasa 1

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Jesteśmy rodziną
Pana Jezusa,
Red.
Ks. P. Goliszek

AZ-11-01/
10-LU-1/12
(11.04.2012)

GAUDIUM
Klasa 2

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Kochamy
Pana Jezusa,
Red.
Ks. P. Goliszek

AZ-12-01/
10-LU-3/13
(24.04.2013)
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GAUDIUM
Klasa 3

GAUDIUM
Klasa 4

GAUDIUM
Klasa 5

GAUDIUM
Klasa 6

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Przyjmujemy Pana
Jezusa,
Red.
Ks. P. Goliszek

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Jestem chrześcijaninem,
Red.
Ks. W. Janiga

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Wierzę w Boga,
Red.
Ks. W. Janiga

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Wierzę w Kościół,
Red.
Ks. W. Janiga

AZ-13-01/
10-LU-4/14
(16.06.2014)

AZ-21-01/
10-LU-1/12
(9.05.2012)
AZ-22-01/
10-LU-2/13
(24.04.2013)
AZ-23-01/
10-LU-2/14
(20.05.2014)

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

Św. Wojciech
Klasa 1

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Jesteśmy
w rodzinie
Pana Jezusa,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-11-01/
10-PO-1/11
(9.05.2011)

Św. Wojciech
Klasa 2

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Kochamy Pana
Jezusa,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
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AZ-12-01/
10-PO-1/12
(11.06.2012)

Św. Wojciech
Klasa 3

Św. Wojciech
Klasa 4

Św. Wojciech
Klasa 5

Św. Wojciech
Klasa 6

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Przyjmujemy
Pana Jezusa,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Jestem chrześcijaninem,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Wierzę w Boga,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-22-01/
10-PO-1/12
(14.05.2012)

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Wierzę
w Kościół,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-23-01/
10-PO-2/13
(21.06.2013)

AZ-13-01/
10-PO-1/13
(13.05.2013)

AZ-21-01/
10-PO-1/11
(9.05.2011)

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYDAWNICTWO WAM (Kraków)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

WAM
Klasa 1

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Jesteśmy
w rodzinie
Pana Jezusa,
Red.
Ks. W. Kubik

AZ-11-01/
10-KR-1/11
(11.04.2011)

WAM
Klasa 1

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Elementarz
dziecka Bożego,
Red.
Z. Marek
s. A. Walulik

AZ-11-01/
10-KR-7/15
(23.03.2015)
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WAM
Klasa 2

WAM
Klasa 3

WAM
Klasa 4

WAM
Klasa 5

WAM
Klasa 6

AZ-12-01/
10-KR-1/12
(7.05.2012)

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Kochamy Pana
Jezusa,
Red.
Ks. W. Kubik

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Przyjmujemy
Pana Jezusa,
Red.
Ks. W. Kubik

AZ-13-01/
10-KR-14/13
(11.06.2013)

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Zaproszeni przez
Boga,
Red.
Ks. Z. Marek

AZ-21-01/
10-KR-2/12
(11.06.2012)

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Obdarowani
przez Boga,
Red.
Ks. Z. Marek

AZ-22-01/1
0-KR-5/13
(8.05.2013)

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Przemienieni
przez Boga,
Red.
Ks. Z. Marek

AZ-23-01/
10-KR-1/14
(13.01.2013)

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYDAWNICTWO DIECEZJALNE
I DRUKARNIA W SANDOMIERZU
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

WDS
Klasa 1

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Jesteśmy
w rodzinie
Pana Jezusa,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-11-01/
10-RA-1/11
(22.07.2011)
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WDS
Klasa 2

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

WDS
Klasa 3

W drodze
do Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

WDS
Klasa 4

WDS
Klasa 5

WDS
Klasa 6

Kochamy
Pana Jezusa,
Red.
Ks. S. Łabendowicz
Przyjmujemy
Pana Jezusa,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-12-01/
10-RA-8/13
(12.07.2013)
AZ-13-01/
10-RA-5/14
(12.07.2013)

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Jestem
chrześcijaninem,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Wierzę w Boga,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-22-01/
10-RA-9/13
(12.07.2013)

Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Wierzę
w Kościół,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-23-01/
10-RA-2/15
(11.07.2014)

AZ-21-01/
10-RA-1/13
(14.06.2012)

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

Jedność
Klasa 1

W rodzinie
dzieci Bożych
AZ-1-01/12
(4.01.2012)

Żyjemy
w Bożym świecie,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak

AZ-11-01/
12-KI-1/12
(2.08.2011)
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Jedność
Klasa 2

Jedność
Klasa 3

Jedność
Klasa 4

Jedność
Klasa 5

Jedność
Klasa 6
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W rodzinie
dzieci Bożych
AZ-1-01/12
(4.01.2012)

Idziemy
do Jezusa,
Red.
Ks. J. Czerkawski
E. Kondrak

W rodzinie
dzieci Bożych
AZ-1-01/12
(4.01.2012)

Jezus jest z nami,
Red.
Ks. J. Czerkawski
E. Kondrak
B. Nosek

Odkrywamy
tajemnice
Bożego świata
AZ-2-02/12
(30.05.2012)

Miejsca
pełne BOGActw,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak
B. Nosek

Odkrywamy
tajemnice
Bożego świata
AZ-2-02/12
(30.05.2012)

Spotkania
uBOGAcające,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak
E. Parszewska

Odkrywamy
tajemnice
Bożego świata
AZ-2-02/12
(30.05.2012)

Tajemnice
BOGAtego życia,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak
E. Parszewska

AZ-12-01/
12-KI-3/12
(8.08.2012)

AZ-13-01/
12-KI-4/13
(5.03.2013)

AZ-21-02/
12-KI-1/12
(21.05.2012)

AZ-22-02/
12-KI-1/13
(5.06.2013)

AZ-23-02/
12-KI-3/13
(14.07.2014)

GIMNAZJUM
WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

GAUDIUM
Klasa 1

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Spotykam
Twoje Słowo,
Red.
Ks. P. Mąkosa

AZ-31-01/
10-LU-1/12
(29.05.2012)

GAUDIUM
Klasa 2

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Z Tobą idę
przez życie,
Red.
Ks. P. Mąkosa

AZ-32-01/
10-LU-1/13
(17.04.2013)

GAUDIUM
Klasa 3

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Żyję Twoja
miłością,
Red.
Ks. P. Mąkosa

AZ-33-01/
10-LU-1/14
(13.02.2014)

GIMNAZJUM
WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

Św. Wojciech
Klasa 1

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Spotkanie
ze Słowem,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-31-01/
10-PO-1/11
(18.07.2011)
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Św. Wojciech
Klasa 2

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Aby nie ustać
w drodze,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Św. Wojciech
Klasa 3

Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Żyć w miłości
Boga,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-32-01/
10-PO-1/12
(15.07.2012)

AZ-33-01/
10-PO-3/13
(8.07.2013)

GIMNAZJUM
WYDAWNICTWO WAM (Kraków)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

WAM
Klasa 1

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Jezus uczy
i zbawia,
Red.
Ks. Z. Marek

AZ-31-01/
10-KR-2/12
(11.06.2012)

WAM
Klasa 2

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Jezus działa
i zbawia,
Red.
Ks. Z. Marek

WAM
Klasa 3

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Jezus
prowadzi
i zbawia,
Red.
Ks. Z. Marek
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AZ-32-01/
10-KR-12/13
(20.05.2013)

AZ-33-01/
10-KR-2/14
(13.01.2014)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

WAM
Klasa 1

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Szukam was,
Red.
Ks. W. Kubik

AZ-31-01/10KR-1/11
(30.05.2011)

WAM
Klasa 2

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Jestem z wami,
Red.
Ks. W. Kubik

WAM
Klasa 3

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Chodźmy razem,
Red.
Ks. W. Kubik

AZ-32-01/10KR-3/12
(11.06.2012)

AZ-33-01/10KR-4/13
(11.04.2013)

GIMNAZJUM
WYDAWNICTWO DIECEZJALNE
I DRUKARNIA W SANDOMIERZU
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł,
numer programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

WDS
Klasa 1

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Spotkanie
ze Słowem,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-31-01/
10-RA-6/13
(5.07.2011)
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WDS
Klasa 2

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Aby nie ustać
w drodze,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

WDS
Klasa 3

Pójść
za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Żyć w miłości
Boga,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-32-01/
10-RA-10/13
(12.07.2013)

AZ-33-01/
10-RA-1/15
(11.07.2014)

GIMNAZJUM
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

Jedność
Klasa 1

Kim jestem jako
człowiek, kim
chcę być jako
chrześcijanin
AZ-3-01/13
(9.04.2013)

Błogosławieni,
którzy szukają
Jezusa,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

AZ-31-01/13KI-3/13
(9.08.2013)

Jedność
Klasa 2

Kim jestem jako
człowiek, kim
chcę być jako
chrześcijanin
AZ-3-01/13
(9.04.2013)

Błogosławieni,
którzy ufają
Jezusowi,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

AZ-32-01/
13-KI-4/14
(14.07.2014)

Jedność
Klasa 3

Kim jestem jako
człowiek, kim
chcę być jako
chrześcijanin
AZ-3-01/13
(9.04.2013)

Błogosławieni,
którzy naśladują
Jezusa,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

AZ-33-01/
13-KI-1/16
(22.02.2016)
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SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

GAUDIUM
Klasa
1 Lic i Tech.

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Świadczę
o Jezusie
w Kościele,
Red.
Ks. R. Strus,
ks. W. Galant

AZ-41-01/
10-LU-1/12
(9.05.2012)

GAUDIUM
Klasa
2 Lic i Tech.

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Świadczę
o Jezusie
w świecie,
Red.
Ks. R. Strus,
ks. W. Galant

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Świadczę
o Jezusie
wobec drugiego
człowieka,
Red. Ks. R. Strus,
ks. W. Galant

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Świadczę
o Jezusie
w rodzinie,
Red. Ks. R. Strus,
ks. W. Galant

GAUDIUM
Klasa 3 Tech.

GAUDIUM
Klasa
3 Lic. i 4
Tech.

AZ-42-01/
10-LU-4/13
(27.05.2013)

AZ-63-01-/
10-LU-1/15
(13.02.2015)

AZ-43-01/
10-LU-3/14
(20.05.2014)
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SZKOŁAPONADGIMNAZJALNA
WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

Św. Wojciech
Klasa 1

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Moje miejsce
w Kościele,
Red. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-41-01/
10-PO-1/11
(12.09.2011)

Św. Wojciech
Klasa 2

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Moje miejsce
w świecie,
Red. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-42-01/
10-PO-1/12
(21.11.2012)

Św. Wojciech
Klasa 3

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Moje miejsce
w rodzinie,
Red. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-43-01/
10-PO-1/14
(2.06.2014)

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
WYDAWNICTWO WAM (Kraków)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

WAM
Klasa 1 Lic.

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

W Kościele,
Red. Z. Marek

AZ-41-01/
10-KR-1/12
(26.05.2012)

WAM
Klasa 1 Tech.

Świadek
Chrystusa
AZ-6-01/10
(9.06.2010)

W Kościele,
Red. Z. Marek

AZ-41-01/
10-KR-1/12
(26.05.2012)
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WAM
Klasa 2 Lic.

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

W świecie,
Red. Z. Marek

AZ-42-01/
10-KR-6/13
(6.06.2013)

WAM
Klasa 2 i 3
Tech.

Świadek
Chrystusa
AZ-6-01/10
(9.06.2010)

W świecie,
Red. Z. Marek

AZ-42-01/
10-KR-6/13
(6.06.2013)

WAM
Klasa 3 Lic.

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

W rodzinie,
Red. Z. Marek

AZ-43-01/
10-KR-3/14
(13.01.2014)

WAM
Klasa 4 Tech.

Świadek
Chrystusa
AZ-6-01/10
(9.06.2010)

W rodzinie,
Red. Z. Marek

AZ-43-01/
10-KR-3/14
(13.01.2014)

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
WYDAWNICTWO DIECEZJALNE
I DRUKARNIA W SANDOMIERZU
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

WDS
Klasa
1 Lic i Tech.

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Świadek Chrystusa w Kościele,
Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-41-01/
10-RA-7/13
(12.10.2012)

WDS
Klasa
2 Lic. i Tech.

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Świadek Chrystusa w świecie,
Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-42-01/
10-RA-11/13
(12.07.2013)
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WDS
Klasa 3 Tech.

WDS
Klasa
3 Lic. i
4 Tech.

Świadek
Chrystusa
AZ-6-01/10
(20.09.2001)

Świadectwo miłości społecznej,
Red. Ks. S. Łabendowicz

RA-63-01/
10-RA-1/16
(11.04.2016)

Świadek
Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Świadek Chrystusa w rodzinie,
Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-43-01/
10-RA-3/15
(15.07.2014)

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data
zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

Jedność
Klasa 1 Lic.

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-03/12
(30.05.2012)

W blasku Bożej
prawdy,
Red.
Ks. T. Śmiech,
E. Kondrak
B. Nosek

AZ-41-03/
12-KI-1/12
(8.08.2012)

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-01/12
(30.05.2012)

W blasku Bożej
prawdy,
Red.
Ks. T. Śmiech,
E. Kondrak
B. Nosek

AZ-41-03/
12-KI-1/12
(8.08.2012)

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-03/12
(30.05.2012)

Na drogach wiary,
Red.
Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek

Jedność
Klasa 1 Tech.

Jedność
Klasa 2 Lic.
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AZ-42-03/
12-KI-2/13
(5.06.2013)

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-01/12
(30.05.2012)

Na drogach
wiary,
Red.
Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek

Jedność
Klasa 3 Tech.

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-01/12
(30.05.2012)

Za progiem
nadziei,
Red.
S. Mazur,
B. Nosek,
K. Rokosz

Jedność
Klasa 3 Lic.

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-03/12
(30.05.2012)

W bogactwie
miłości,
Red.
Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-01/12
(30.05.2012)

W bogactwie
miłości,
Red.
Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek

Jedność
Klasa 2 Tech.

Jedność
Klasa 4 Tech.

AZ-42-03/
12-KI-2/13
(5.06.2013)

AZ-43-01/
12-KI-2/14
(22.07.2014)

AZ-43-03/
12-KI-1/14
(22.07.2014)

AZ-43-03/
12-KI-1/14
(22.07.2014)
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SZKOŁA ZAWODOWA
WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA (Kraków)
Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy

Numer
podręcznika
i data
zatwierdzenia

Św. Stanisław
Klasa 1

Bądźcie mocni
AZ-5-07/12
(14.06.2012)

Mocni wiarą,
Red.
Ks. T. Panuś,
R. Chrzanowska

AZ-51-07/
12-KR-3/13
(30.03.2012)

Św. Stanisław
Klasa 2

Bądźcie mocni
AZ-5-07/12
(14.06.2012)

Mocni nadzieją,
Red.
Ks. T. Panuś,
R. Chrzanowska

AZ-52-07/12KR-8/13
(15.05.2013)

Św. Stanisław
Klasa 3

Bądźcie mocni
AZ-5-07/12
(14.06.2012)

Mocni miłością,
Red.
Ks. T. Panuś,
R. Chrzanowska

AZ-53-07/
12-KR-6/16
(27.02.2014)

7. Sympozja katechetyczne i konferencje
7.1. Sympozjum Katechetyczne w Częstochowie
W trwającym obecnie Roku Miłosierdzia Referat Katechetyczny organizuje sympozjum p.t. ,,Bądźcie Świadkami
Miłosierdzia”. Spotkanie odbędzie się w sobotę 15 października 2016 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego
w Częstochowie o godz. 9.30. W tym samym czasie odbędą
się warsztaty dla członków Szkolnych Kół Caritas. Opiekunowie Szkolnych Kół Caritas przyjeżdżają z uczniami. Katecheci uczestniczą w sympozjum, a uczniowie w warsztatach. Zajęcia zakończą się wspólną Eucharystią pod przewodnictwem ks. bpa A. Długosza w kościele seminaryjnym.
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WSD w Częstochowie, 15 października 2016 r.
„Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”
Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (UO, Opole)
– Miłosierdzie jako istotna kategoria pedagogiki
katolickiej
S. dr hab. Anna Klich (UPJP2, Kraków)
– Miłosierdzie Boga odpowiedzią na ludzką zdradę
(Ez 16 odczytany przez Ef 5, 25b-27)
Ks. dr hab. Sławomir Zieliński (UŚ, Katowice)
– Miłosierdzie jako dar i zadanie
w procesie odkrywania i realizacji
tożsamości chrześcijanina
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL, Lublin)
– Wolontariat narzędziem formacji chrześcijańskiej
i obywatelskiej młodzieży
Ks. dr hab. Marian Duda (WIT, Częstochowa)
– Parafia – wspólnota miłosierdzia
Ks. dr Andrzej Kuliberda (WIT, Częstochowa)
– Miłosierdzie w służbie ewangelizacji
na przykładzie działalności
Fundacji Świętego Barnaby
Ks. mgr Paweł Dzierzkowski (Caritas, Częstochowa)
– Formy pracy Szkolnych Kół Caritas
w Archidiecezji Częstochowskiej
7.2. XXXVII Ogólnopolskie
Sympozjum Katechetyczne w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski organizuje w dniach
od 6 do 8 listopada 2016 r. XXXVII Ogólnopolskie Sym67

pozjum Katechetyczne p.t. Katecheza w parafii. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej
www.katechetyka.eu.
7.3. III Ogólnopolska
Konferencja Katechetów Specjalnych w Warszawie
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej zaprasza księży, siostry zakonne
i katechetów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością
na konferencję, która odbędzie się w dniach 25 – 27 listopada 2016 r. w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. W programie
konferencji będą wykłady i warsztaty o następującej tematyce: „Dorosłość osób niepełnosprawnych jako wyzwanie”,
„Edukacja osób z niepełnosprawnością w Europie”, „Autysta
w Kościele”, „Seksualność osób z niepełnosprawnością”,
„Komunikacja alternatywna w szkole i kościele”, „Elementy terapii widzenia”, „Katecheza Dobrego Pasterza”, „Świąteczne warsztaty plastyczne”.
Koszt pobytu i udziału w konferencji wynosi 200 zł. Zgłoszenia drogą mailową trwają do 5 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje: ks. Paweł Sobstyl (pawelsobstyl@gmail.
com), Anna Mielecka (mania_m@o2.pl).
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8. Obowiązki katechety w parafii i szkole
Chrześcijańska formacja dzieci i młodzieży przynależy
do misji Kościoła. Za to dzieło są odpowiedzialne trzy środowiska wychowawcze: rodzina, parafia i szkoła. Katecheci,
jako pracownicy parafii i szkoły, mają oczywiście swój udział
w realizacji tej misji, którą winni podejmować z wiarą i odpowiedzialnością, wypełniając gorliwie wszystkie obowiązki
z nią związane.
8.1. Katecheta a szkoła
Katecheta w szkole podejmuje obowiązki wynikające
z zatrudnienia go jako nauczyciela, wynikające z dokumentów oświatowych traktujących o organizacji zajęć oraz o odpowiedzialności nauczyciela (np. udział w radach pedagogicznych, pełnienie dyżurów na przerwach, podejmowanie
zadań zleconych przez dyrekcję, prowadzenie dziennika
szkolnego, opracowywanie konspektów [przez pierwsze
3 lata konspekty szczegółowe], prowadzenie lekcji w oparciu o zatwierdzone programy i podręczniki itp.).
Katecheta zobowiązany jest do udziału w tworzeniu
i realizowaniu programu wychowawczego szkoły. Powinien
zadbać o to, aby ów program uwzględniał wartości chrześcijańskie, tradycje narodowe i religijne. Ważne jest, by
organizował uroczystości szkolne takie, jak chociażby Dzień
Papieski czy wigilię szkolną.
Katecheta winien korzystać z prawa do prowadzenia
w szkole zajęć pozalekcyjnych (np. religijnych, charytatywnych, biblijnych, liturgicznych, misyjnych kół zainteresowań,
przygotowywanie do olimpiad i konkursów religijnych), promując wiedzę religijną i chrześcijański system wartości.
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Katecheta ma obowiązek organizowania i brania udziału
w pielgrzymkach uczniów, zwłaszcza w pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę.
Katecheta winien też dbać o kontakt z rodzicami swych
uczniów.
8.2. Katecheta a parafia
Katecheta jest osobą, która powinna nieustannie budować swój autorytet jako wychowawca i świadek wiary. Z tej
racji zobowiązany jest do udziału w ciągu roku szkolnego
we Mszy św. niedzielnej i świątecznej z dziećmi i młodzieżą, uczestnictwa w innych nabożeństwach (np. różańcowe,
Droga Krzyżowa), uroczystościach parafialnych, szczególnie związanych z udzieleniem uczniom sakramentów świętych.
Katecheta zobowiązany jest do aktywnej współpracy
z proboszczem parafii, na terenie której katechizuje. Chodzi o udział w spotkaniach, których celem jest planowanie
i koordynacja działań katechetycznych i pastoralnych oraz
omówienie bieżących potrzeb czy problemów. Powinno to
dotyczyć między innymi organizowania rekolekcji szkolnych
czy przygotowania dzieci i młodzieży do sakramentów pokuty i pojednania, Eucharystii oraz bierzmowania.
Katecheci wraz z duszpasterzami powinni troszczyć się
o powstawanie wspólnot, ruchów i stowarzyszeń religijnych
na terenie parafii, zachęcając uczniów do wstępowania
w ich szeregi oraz włączając się w ich prowadzenie.
Katecheta winien organizować zebrania z rodzicami na
terenie parafii, w której katechizuje, szczególnie w trakcie
przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
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Uwaga:
Katecheta świecki lub zakonny, który katechizuje w kilku szkołach na terenie różnych parafii, jest zobowiązany do
pomocy duszpasterskiej w parafii stałego zatrudnienia.
Angażując nauczyciela religii w duszpasterstwo katechetyczne w parafii, proboszcz powinien uwzględnić wszelkie
okoliczności jego życia i pracy (rodzina, stan zdrowia, miejsce zamieszkania).
Należy umożliwić katechecie podnoszenie kwalifikacji
poprzez udział w podyplomowych studiach oraz w spotkaniach szkoleniowych i formacyjnych organizowanych przez
Referat Katechetyczny, zwalniając go w tym czasie z zajęć
w parafii.
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III. Katecheza parafialna

1. Pierwsza Komunia Święta
1.1. Dekret w sprawie wprowadzenia diecezjalnej
książeczki do Pierwszej Komunii Świętej
w Archidiecezji Częstochowskiej
„Działając na mocy norm kan. 775 § 1 i 779 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w trosce o właściwe przygotowanie dzieci i dla ujednolicenia formacji postanawiam, że książeczka
„Boży Baranek. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej” wydana przez Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne
„Regina Poloniae” ma należeć do obowiązujących środków
dydaktycznych. Ma ona być zarówno pomocą katechetyczną w przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii
Świętej, jak i pamiątką przystąpienia do tych sakramentów
w całej Archidiecezji Częstochowskiej.
Powyższy dekret wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.”.
Ks. Abp dr Wacław Depo
Metropolita Częstochowski
1.2. Książeczka diecezjalna
do Pierwszej Komunii Świętej
Książeczka diecezjalna „Boży Baranek. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej” otwiera serię materiałów komunijnych,
jakie zostaną wydane przez Częstochowskie Wydawnictwo
Archidiecezjalne „Regina Poloniae”. Książeczka została dostosowana do znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i Programu nauki
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach i jest
kompatybilna z podręcznikami do nauki religii. Jej język te75

ologiczny został dostosowany do etapu edukacyjnego dzieci klas trzecich. Treści liturgiczne i katechetyczne zostały
opracowane w sposób prosty, przystępny i adekwatny do
poziomu rozwojowego dzieci w tym wieku – opracowana
z myślą o dzieciach i dla dzieci. Wprowadzona narracja
(komentarze) pomagają lepiej przyswoić dzieciom liturgię
Mszy św. czy opanować przebieg sakramentu pokuty i pojednania. Niezwykle ważne jest to, że w książeczce pojawiły
się zaktualizowane prawdy katechizmowe (przykazania kościelne), treści liturgiczne (koronka do Bożego Miłosierdzia,
litania do św. Jana Pawła II, rachunek sumienia, rozważania Drogi Krzyżowej i tajemnic różańcowych, nabożeństwo
pierwszych piątków miesiąca, pieśni i piosenki religijne itp.).
Jej układ jest czytelny, przejrzysty i umożliwiający szybkie
odszukanie potrzebnych dzieciom treści. Pozwoli ona ujednolicić zasób wiedzy religijnej (katechizmowej), jaki powinien być opanowany pod koniec klasy trzeciej i uporządkować przebieg spowiedzi, wprowadzając te same formuły dla
całej archidiecezji.
1.3. Pierwsza Komunia Święta w klasie trzeciej
Referat Katechetyczny przypomina, że aktualnie obowiązujący program nauki religii zakłada przystąpienie dzieci do
pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III. Dzieci
przystępują do I Komunii Świętej w klasie III niezależnie
od wieku, w jakim rozpoczęły naukę w szkole podstawowej. Od tej reguły nie ma wyjątku i jest ona obligatoryjna
dla wszystkich parafii archidiecezji częstochowskiej. Niedopuszczalna jest praktyka organizowania I Komunii Świętej
w klasie II.
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2. Bierzmowanie
2.1. Zasady dotyczące przygotowania
do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Referat Katechetyczny przypomina najważniejsze zasady
dotyczące przygotowania do bierzmowania zgodne z aktualnymi wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski z 2016 r.
oraz z Instrukcją duszpastersko – katechetyczną w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania
w Archidiecezji Częstochowskiej.
Przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata i dzieli się
na 2 etapy: przygotowanie dalsze (obejmujące 1 i 2 klasę
gimnazjum) oraz bliższe (3 klasa gimnazjum). Kandydat do
bierzmowania powinien regularnie uczęszczać na spotkania formacyjne w parafii oraz na lekcje religii w szkole lub
w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także
uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej
i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz
odpowiedzialny za przygotowanie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach
wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela
religii. Uczeń, który zrezygnował z katechezy szkolnej, powinien zostać wykluczony z grona kandydatów do bierzmowania i nie może przystąpić do tego sakramentu. W ramach
przygotowania dalszego należy przeprowadzić przynajmniej
20 spotkań (1 spotkanie w miesiącu), które mogą przybrać
różne formy (ogólne spotkania wszystkich kandydatów,
spotkania w ramach ruchów i stowarzyszeń działających
w parafii, praca w grupach, pielgrzymki, czynne zaangażowanie na rzecz wspólnoty parafialnej). Przygotowanie bliż77

sze powinno obejmować przynajmniej 20 spotkań o charakterze katechetycznym. Katechezy powinny odbywać się
w niewielkich, maksymalnie dwudziestoosobowych grupach.
Spotkania podczas katechezy parafialnej powinny z zasady mieć inny charakter niż zajęcia prowadzone w szkole.
Nie mogą koncentrować się wyłącznie na przekazie wiedzy.
W katechezie parafialnej dominujące powinny być formy
i metody biblijne oraz liturgiczne, takie jak: lectio divina,
krąg biblijny, opowiadanie biblijne, medytacja, bibliodrama,
celebracje liturgiczne, kontemplacje modlitewne, adoracje
eucharystyczne itp. Podczas spotkań w małych grupach
należy wykorzystać metody aktywizujące, które pobudzają
aktywność i zaangażowanie uczestników (dyskusyjne, dramowe, plastyczne itp.).
Właściwym miejscem przygotowania kandydata do bierzmowania jest parafia miejsca zamieszkania. W szczególnych przypadkach proboszcz, kierując się ważnymi racjami
duszpasterskimi, może zezwolić na przygotowanie i przyjęcie bierzmowania w innej parafii. Przebieg przygotowania
do bierzmowania powinien być udokumentowany w Dziennikach spotkań formacyjnych prowadzonych przez osoby
odpowiedzialne za przygotowanie do bierzmowania oraz
w Dzienniczkach kandydata do bierzmowania. Po zakończeniu przygotowania Dzienniki spotkań formacyjnych należy przedłożyć w Referacie Katechetycznym i dać do podpisu szafarzowi.
Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi
katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe świadkiem może
być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji
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chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Świadkami nie mogą być
naturalni rodzice bierzmowanego (por. KPK kan. 874; 893).
2.2. Tematy katechezy parafialnej
w ramach przygotowania do bierzmowania
Rok I
Temat przewodni: Kerygmat.
Cel ogólny: doprowadzenie kandydatów do wiary
		
i osobistego przyjęcia Chrystusa
		
jako Pana i Zbawiciela.
• Katecheza organizacyjna.
• Pragnę kochać i być kochanym
(powołanie człowieka do miłości).
• Jezus mnie kocha i ma dla mnie wspaniały plan.
• Jezus troszczy się o człowieka
(przykłady biblijne i świadectwa).
• Jezus z miłości oddaje za mnie swoje życie.
• Jezus zmartwychwstaje dla mnie.
• Grzech odrzuceniem miłości.
• Niewola grzechu, zagrożenia duchowe.
• Jezus wskazuje mi drogę do prawdziwego szczęścia.
• Celebracja: Jezus moim Panem i Zbawicielem.
Rok II
Temat przewodni: Kościół.
Cel ogólny: Zrozumienie istoty Kościoła
		
i odkrycie swojego miejsca w Kościele.
• Sakrament chrztu wprowadza mnie do Kościoła.
• Celebracja: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
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•
•
•
•
•
•

•
•

Jezus zakłada Kościół (geneza Kościoła).
Istota Kościoła (obrazy i porównania).
Znamiona Kościoła
(jeden, święty, powszechny, apostolski).
Kościół katolicki moją drogą do zbawienia.
Moje miejsce w Kościele powszechnym.
Moje miejsce we wspólnocie parafialnej
(prezentacja wspólnot działających w parafii
oraz dzieł apostolskich podejmowanych
przez poszczególne wspólnoty).
Celebracja: moje miejsce we wspólnocie Kościoła.
Wspólne dzieło apostolskie.

Rok III
Temat przewodni: Sakramenty – pokuta,
		
Eucharystia, bierzmowanie.
Cel ogólny: wprowadzenie kandydatów
		
w głębsze przeżywanie sakramentów pokuty,
		
Eucharystii oraz bierzmowania.
• Sakrament pokuty jako powrót grzesznika
w ramiona kochającego Ojca.
• Dlaczego trzeba i dlaczego warto się spowiadać?
(katecheza i świadectwa).
• Warunki dobrej spowiedzi.
• Celebracja: nabożeństwo pokutne.
• Eucharystia prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa.
• Cuda eucharystyczne.
• Uczestniczę w liturgii Słowa.
• Uczestniczę w liturgii eucharystycznej.
• Warunki godnego uczestnictwa w Eucharystii.
• Eucharystia zobowiązuje mnie do miłości.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kult Eucharystii poza Mszą Świętą
(adoracja Najświętszego Sakramentu).
Celebracja: wspólna adoracja
Najświętszego Sakramentu prowadzona
przez kandydatów.
Ustanowienie i znaczenie sakramentu bierzmowania.
Duch Święty i Jego dary.
Owoce Ducha Świętego.
Działanie Ducha Świętego w Biblii
(biblijne symbole: ogień, gołębica, woda, wiatr).
Działanie Ducha Świętego w Kościele (charyzmaty).
Bierzmowanie – dar i zadanie.
Liturgia sakramentu bierzmowania.
Celebracja: Przyjdź Duchu Święty.
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V. Sprawy bieżące

1. Misja kanoniczna
1.1. Wydanie misji kanonicznej
Katechetą może być osoba, która otrzymała od biskupa
diecezji skierowanie pisemne, imienne i do konkretnej szkoły. Referat Katechetyczny wydaje takie skierowania w imieniu Księdza Arcybiskupa na podstawie podania o wydanie
misji kanonicznej od właściwego Proboszcza. Wzór takiego
podania znajduje się na stronie internetowej Referatu w zakładce „Zatrudnienie katechety”. Do prośby o misję należy
dołączyć:
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
teologiczne (i inne)
– kserokopię dokumentu potwierdzającego przygotowanie
pedagogiczne
– jedno zdjęcie
– opinię proboszcza parafii miejsca zamieszkania (dotyczy
osób świeckich)
– prośbę władz prowincjalnych o skierowanie do szkoły
w charakterze nauczyciela religii (dotyczy osób zakonnych)
Jeżeli o misję kanoniczną ubiega się student uczelni teologicznej, to winien on dostarczyć zaświadczenie z uczelni
potwierdzające fakt ukończenia czwartego roku i kontynuowania studiów.
W sytuacji, gdy o wydanie misji kanonicznej ubiega się
osoba, która już katechizowała, to oprócz prośby o wydanie
misji winna też złożyć w Referacie Katechetycznym aktualną kartę formacyjną oraz dokument poświadczający stopień
awansu zawodowego (jeśli w międzyczasie taki uzyskał).
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1.2. Cofnięcie misji kanonicznej
Cofnięcie misji kanonicznej jest równoznaczne z utratą
uprawnień do nauczania religii w danej szkole (przedszkolu). O jej cofnięciu właściwe władze Kościołów bądź innych
związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora szkoły
(przedszkola) oraz organ prowadzący. To cofnięcie może
nastąpić, gdy nauczyciel religii popełnił czyn, który dyskwalifikuje go jako nauczyciela lub gdy katecheta nie popełnił
czynu nagannego z punktu widzenia dyscypliny szkolnej,
ale naucza lub postępuje w sposób nie do zaakceptowania
z punktu widzenia władzy kościelnej. W tym kontekście trzeba wyraźnie powiedzieć, iż powodem cofnięcia misji kanonicznej może być fakt nie wywiązywania się z zobowiązań
związanych z piastowanym stanowiskiem. Chodzi o zaniedbania (nieusprawiedliwione) wynikające z nieuczęszczania
na spotkania formacyjne i szkoleniowe. Biorąc to pod uwagę trzeba pamiętać o wszelkich formach doskonalenia zawodowego i spotkaniach formacyjnych, które powinny być
dokumentowane w „Karcie Formacyjnej”, jaką każdy katecheta otrzymuje na konferencji przed nowym rokiem szkolnym, a którą winien złożyć w Referacie Katechetycznym do
dnia 15 września.
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2. Karty formacyjne
Karty formacyjne dokumentują przebieg formacji duchowej oraz doskonalenia zawodowego. Określają pewne
minimum, jakie winno być zrealizowane w danym roku szkolnym przez katechetę. W roku szkolnym 2016/17 katecheta
ma obowiązek uczestniczyć w jednej z form rekolekcji organizowanych przez Referat Katechetyczny (pełna oferta na
s. 27 - 28). Jeśli chodzi o doskonalenie zawodowe, to obligatoryjny jest udział w sympozjum katechetycznym i jednym
spotkaniu szkoleniowym (pełna oferta na s. 29 - 36). Jeżeli
nie może uczestniczyć w sympozjum (przyczyny losowe),
to jest zobligowany do udziału w konferencji organizowanej
przez RODN „WOM” lub trzech innych spotkaniach szkoleniowych. Oczywiście każdy katecheta może uczestniczyć
w dowolnej liczbie spotkań szkoleniowych. To, że na karcie
formacyjnej znajduje się tylko kilka obowiązkowych propozycji, nie oznacza, że nie wolno brać udziału w dodatkowych
szkoleniach.
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3. Funkcjonowanie Referatu Katechetycznego
Serdecznie wszystkich zapraszamy w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 900 – 1300
czwartek: 1400 – 1800
Uwaga:
Kuria nieczynna w następujące dni (poza sobotami
i dniami wolnymi wg ustawy):
8 września – święto Narodzenia NMP,
2 listopada – Dzień Zaduszny,
8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP,
24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia,
2 lutego – Ofiarowanie Pańskie,
Środa Popielcowa,
Triduum Paschalne,
29 czerwca – Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
6 sierpnia – święto Przemienienia Pańskiego,
26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstochowskiej.
Dyżury Referatu Katechetycznego
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ks. Tomasz Mucha
ks. Paweł Wróbel

poniedziałek

9.00-13.00

ks. Tomasz Mucha
ks. Paweł Wróbel

wtorek

9.00-13.00

ks. Roman Ceglarek

środa

9.00-13.00

ks. Tomasz Mucha,
ks. Paweł Wróbel

czwartek

14.00-18.00

ks. Tomasz Mucha,
ks. Paweł Wróbel

piątek

9.00-13.00

W sprawach pilnych także poza ustalonymi dyżurami, po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez sekretariat Referatu Katechetycznego zgłoszeniu drogą elektroniczną.

4. Pracownicy Referatu Katechetycznego
Dyrektor Referatu Katechetycznego, Wikariusz Biskupi
ds. Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego
- ks. dr Roman Ceglarek
Wizytator diecezjalny - ks. Tomasz Mucha
Referent - ks. Paweł Wróbel
Sekretariat Referatu - s. Aneta Karlak CSA

5. Terminy ferii zimowych
W roku szkolnym 2016/2017 ferie zimowe odbędą się
w następujących terminach:
16 – 29 stycznia 2017 r. – województwo łódzkie i śląskie
13 – 26 lutego 2017 r. – województwo opolskie
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6. Sprawozdania katechetyczne
Każdy katecheta świecki i duchowny (nawet będący
w szkole na czasowym zastępstwie) zobowiązany jest do
wypełnienia corocznej ankiety katechetycznej. Katecheci
wypełniają formularze w wersji elektronicznej i w takiej formie odsyłają do Referatu Katechetycznego na adres e-mail:
katecheza@kuriaczestochowa.pl. Jeśli w jakiejś szkole uczy
kilku katechetów, to wspólnie wypełniają jeden formularz dla
danego typu szkoły i przesyłają do Referatu. Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie każdego punktu sprawozdania, każdej rubryki. Przypominamy, że na pierwszej stronie
znajdują się informacje dotyczące szkoły, natomiast na odwrocie należy podać tygodniowy plan lekcji religii każdego
katechety zatrudnionego w danej szkole.

7. Przechodzenie na emeryturę
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do katechetów planujących przejście na emeryturę po zakończeniu roku szkolnego 2016/17 o zgłoszenie tego zamiaru na piśmie do Referatu Katechetycznego do końca maja 2017 r. Przypominamy
o załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności w sekretariacie szkoły oraz o powiadomieniu proboszcza parafii, na
terenie której znajduje się szkoła o planowanym odejściu na
emeryturę. „Dzień Katechetyczny” przed kolejnym rokiem
szkolnym tj. 2017/18 będzie dobrą okazją, wobec wszystkich katechetów, do wyrażenia oficjalnych podziękowań za
wieloletnią gorliwą posługę katechetyczną.
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V. Sprawy prawne

1. Dokumenty państwowe
1.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach
– nowelizacja z 25 marca 2014 r.
(Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.)
(zmiany zaznaczono innym kolorem)
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r.
Nr 26, poz. 113) zarządza się, co następuje:
§1
1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach
planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie
rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkołami», organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:
1) w szkołach podstawowych i gimnazjach – na życze
nie rodziców (opiekunów prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
– na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych),
bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności
o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.
2. Życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane
w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie
musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może
jednak zostać zmienione.
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3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej
albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem
dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.
§2
1. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania
lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej).
Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub
międzyklasowej.
2. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii
danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających
zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków),
organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie
katechetycznym.
3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestniczą
uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ
prowadzący przedszkole lub szkołę, w ramach posiadanych
środków, może – na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego – zorganizować nauczanie religii danego wyznania
w sposób odmienny niż określony w ust. 1–3.
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5. Dopuszcza się nieodpłatne udostępnienie sal lekcyjnych na cele katechetyczne, w terminach wolnych od zajęć
szkolnych, kościołom i związkom wyznaniowym również nie
organizującym nauczania religii w ramach systemu oświatowego.
§3
1. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażą takie życzenie zgodnie z § l ust. l, szkoła organizuje zajęcia z etyki w oparciu o programy dopuszczone
do użytku w szkole zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty.
2. W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki są organizowane zgodnie z § 2 ust. 1–3.
Organizacja zajęć z etyki nie wymaga porozumienia,
o którym mowa w § 2 ust. 2.
3. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania
lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.
§4
Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe
władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.
Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.
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§5
1. Przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii,
katechetę przedszkolnego lub szkolnego, zwanego dalej
«nauczycielem religii», wyłącznie na podstawie imiennego
pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły,
wydanego przez:
1) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego,
2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie
tych kościołów i związków wyznaniowych.
2. Cofnięcie skierowania, o którym mowa w ust. 1, jest
równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu lub szkole. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych
powiadamiają dyrektora przedszkola lub szkoły oraz organ
prowadzący. Na okres pozostały do końca roku szkolnego
kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną
osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa
on koszty z tym związane.
3. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym albo uczący na terenie kilku szkół lub
przedszkoli jest zatrudniany przez dyrektora szkoły lub
przedszkola wskazanego przez organ prowadzący, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub przez organ wskazany w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 3.
4. Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.
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§6
Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych
związków wyznaniowych – w porozumieniu z Ministrem
Edukacji Narodowej.
§7
1. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej
szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
2. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań
z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczonymi
przez szkołę lub przedszkole zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły lub przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.
3. Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje o charakterze społeczno–religijnym i ekumenicznym na zasadach określonych w art. 56 ustawy o systemie
oświaty. Z tytułu prowadzenia organizacji nie przysługuje
mu dodatkowe wynagrodzenie.
4. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika
szkolnego.
5. Nauczyciel religii uczący w grupie międzyklasowej
(międzyoddziałowej), międzyszkolnej oraz w punkcie katechetycznym ma obowiązek prowadzić odrębny dziennik
zajęć, zawierający te same zapisy, które zawiera dziennik
szkolny.
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§8
1. Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych
wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć
przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji
religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich
pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.
2. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły.
§9
1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.
W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby,
na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
2. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie
ucznia do następnej klasy.
3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali
ocen przyjętej w danej klasie.
4. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły zgodnie
z § 2 ust. 2–4 i § 3 ust. 2 otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której
uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub
nauczyciela etyki.
§ 10
1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują
trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do
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którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju
obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają
katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są
przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.
2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej.
3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii
więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe
powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji
wielkopostnych.
§ 11
1. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych
Kościoła Katolickiego i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Lista
tych osób jest przekazana do wiadomości organom sprawującym nadzór pedagogiczny.
2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki,
w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem
prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy
nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze
sprawowania nadzoru pedagogicznego mogą być przekazywane odpowiednio biskupowi diecezjalnemu Kościoła Katolickiego oraz właściwym władzom zwierzchnim pozostałych
kościołów i innych związków wyznaniowych.
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§ 12
W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony
krzyż. W szkole można także odmawiać modlitwę przed
i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być
wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców.
§ 13
1. Tracą moc:
1) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia
1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły
w roku szkolnym 1990/91,
2) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły
w roku szkolnym 1990/91, określająca zasady współdziałania z kościołami i związkami wyznaniowymi poza
Kościołem Rzymskokatolickim,
3) decyzja nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 sierpnia 1991 r., z zastrzeżeniem ust 2.
2. Do czasu wydania zarządzeń przewidzianych w przepisach o stosunku Państwa do poszczególnych kościołów
i związków wyznaniowych zachowują moc instrukcje wymienione w ust. 1 odnośnie do nauki religii w przedszkolach i w zakładach opiekuńczo–wychowawczych.
§ 14
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 9, który wchodzi
w życie z dniem 1 września 1992 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.
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1.2. Zasady dotyczące organizowania rekolekcji
dla uczniów szkół publicznych
Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).
uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną
w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.
Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju
obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka
religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.
Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są
przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub
inne zajęcia wychowawcze.
Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie
uczniów na ich podstawie z zajęć szkolnych nie oznacza
uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki.
Ma jednak na celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych.
Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym
samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich
uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego
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względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.
Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają
nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego
względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do
miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do
szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.
Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji
ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć
w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi
rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych
dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie
z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek.
Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne
(lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną
realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania
poszczególnych zajęć edukacyjnych.
MEN 17 lutego 2016 r.
Źródło:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady–dotyczace–organizowania–rekolekcji–dla–uczniow–szkol–publicznych.html
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1.3. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu
Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej
z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji
zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r.
(Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36,
poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz.
753 oraz z 2014 r. poz. 478), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1264), Konferencja Episkopatu Polski
i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje:
§1
Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:
1) kolegium teologicznym – należy przez to rozumieć kolegium teologiczne prowadzone przez Kościół katolicki;
2) przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii
– należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki
i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie po103

zytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150
godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego
do nauczania religii świadczy dokument ukończenia
wyższego seminarium duchownego albo dyplom (zaświadczenie) uczelni lub kolegium teologicznego albo
świadectwo ukończenia kursu katechetyczno–pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne lub wyższe seminarium duchowne;
3) teologiczno–katechetycznych studiach podyplomowych albo podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej – należy przez to rozumieć studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności
i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych,
prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski.
§2
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem
specjalnych, posiada osoba, która:
1) ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia
w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo
w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
2) jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub
zakonne seminarium duchowne i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.
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§3
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych,
z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub
2) ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż
teologia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
do nauczania religii uzyskane w wyniku ukończenia teologiczno–katechetycznych studiów podyplomowych
lub
3) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po
ukończeniu piątego roku studiów.
§4
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych, z wyjątkiem specjalnych,
posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2 lub
3 lub
1) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia i uzyskała tytuł zawodowy licencjata w kolegium
teologicznym albo w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym
uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
2) posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po
ukończeniu czwartego roku studiów lub studentem
wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku studiów.
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§5
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2, 3, 4 lub:
1) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności pedagogika religijna lub katechetyka, uzyskany
w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo
w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
2) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych
studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni
prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim
wydziale teologicznym uczelni publicznej.
§6
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach specjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego typu
szkoły, określone odpowiednio w § 2, 3, 4 lub 5 niniejszego
porozumienia, która ponadto:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub
2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub
3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny
z pedagogiki specjalnej w zakresie odpowiednim do
niepełnosprawności uczniów.
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§7
Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do
nauczania religii w danej szkole lub placówce.
§8
Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, zachowują kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia
2019 r., z zastrzeżeniem § 9.
§9
Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy uzyskali stopień nauczyciela
mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania
religii.
§ 10
Osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia przygotowanie katechetyczno–pedagogiczne w rozumieniu porozumienia, o którym mowa
w § 11, posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszego porozumienia.
§11
Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia
6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).
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§12
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
bp Marek Mendyk   
Anna Zalewska
Przewodniczący
Minister Edukacji Narodowej
Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
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2. Dokumenty kościelne
2.1. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych
z religii rzymskokatolickiej w szkołach
Niniejsze Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych
z religii rzymskokatolickiej w szkołach publicznych zostały
opracowane na podstawie Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 r. oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z 30 IV 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562,
Dz. U. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3 poz. 9). Celem Zasad
jest udzielenie pomocy katechetom w tworzeniu wymagań
edukacyjnych oraz w rozwiązywaniu problemów z zakresu
oceniania osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce religii dzieci i młodzieży.
§1
Na podstawie § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze
zm.) określa się zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych
uczniów z religii w publicznych i niepublicznych szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
dla dzieci i młodzieży, w tym w szkołach artystycznych i specjalnych.
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§2
1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia, który uczestniczy w zajęciach z religii na podstawie oświadczenia, o którym mowa
w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.) podlegają ocenianiu.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę Podstawę.
3. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.
§3
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii
odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia z religii
ma na celu:
1) systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–wychowawczej.
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• W przypadku religii ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli religii wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
ocen śródrocznych i rocznych z tych zajęć;
2) ocenianie bieżące i ustalanie ocen śródrocznych, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w § 12;
4) ustalanie ocen rocznych, według skali, o której mowa
w § 11 ust. 2;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania oceny rocznej
wyższej niż przewidywana;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce, zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, określonymi w statucie szkoły.
§4
Nauczyciele religii na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z religii,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3. warunkach i trybie uzyskania z religii oceny rocznej
wyższej niż przewidywana.
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§5
1. Oceny z religii są jawne dla ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel religii uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są
udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
§6
1. Nauczyciel religii jest obowiązany, na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne, o których mowa w § 4 pkt 1, do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
tym wymaganiom.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których
mowa w § 4 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.
71b ust. 3b ustawy z 7 IX 1991 roku o systemie oświaty.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego na112

uczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których
mowa w § 4 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.
§7
1. Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii składają rodzice (prawni opiekunowie) lub – w przypadku ucznia
pełnoletniego – on sam, u dyrektora szkoły. Rezygnacja
z uczestniczenia w zajęciach z religii może nastąpić w każdym czasie i traktowana jest jako zmiana oświadczenia,
o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.).
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii na podstawie zmiany oświadczenia, o której mowa w ust. 1, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje
się żadnych wpisów.
§8
1. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa
w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.), w klasie programowo wyższej, uczeń jest objęty nauką religii.
2. Pozytywną ocenę roczną z nauki religii może otrzymać
ten uczeń, który w klasie programowo niższej został sklasyfikowany na pozytywną ocenę roczną.
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3. Ocenę pozytywną z poprzedniego roku nauczania może
uzyskać, o ile będzie uzupełniać braki w sposób uzgodniony z nauczycielem religii. W takim przypadku, przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych, nauczyciel uwzględnia
również te oceny bieżące, które uczeń uzyskał w wyniku
uzupełniania braków. Gdy uzupełnienie braków nie jest możliwe, uczeń może być objęty nauką religii w kolejnym roku
szkolnym, po przystąpieniu do egzaminu klasyfikacyjnego
wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzany jest na zasadach określonych w § 12 i obejmuje te treści zawarte w programie nauczania, których uczeń
nie zrealizował we wcześniejszym toku kształcenia.
§9
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – oceny
śródrocznej z tych zajęć.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się
w terminach określonych w statucie szkoły.
3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy I szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii w danym roku szkolnym oraz ustaleniu oceny rocznej z tych zajęć, według skali, o której mowa
w § 11 ust. 2.
4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym
rady pedagogicznej nauczyciele religii są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanej dla niego ocenie rocznej z religii, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
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§ 10
1. Oceny śródroczne i roczne z religii ustalają nauczyciele religii.
2. Ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. W szkołach (oddziałach) integracyjnych ocenę śródroczną i roczną z religii dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel religii, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego
kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.
§ 11
1. Oceny bieżące i oceny śródroczne z religii ustala się
według skali określonej w statucie szkoły.
2. Oceny roczne z religii ustala się w stopniach według
następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
3. Oceny śródroczne i roczne z religii nie mają wpływu na
ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 12
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z religii, jeżeli brak
jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej
z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na religię w szkolnym planie nauczania.
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2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego z religii uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
3. Egzamin klasyfikacyjny z religii przeprowadza się
w formie pisemnej i ustnej.
4. Egzamin klasyfikacyjny z religii przeprowadza nauczyciel religii w obecności innego nauczyciela religii wskazanego przez dyrektora szkoły.
5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego z religii mogą
być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego z religii sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska członków komisji, o których mowa w ust. 4,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z religii w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się
„nieklasyfikowany”.
8. Fakt nieklasyfikowania ucznia z religii nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
§ 13
Ustalona przez nauczyciela religii albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena roczna z religii jest
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. § 14.
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§ 14
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą
zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
ocena roczna z religii została ustalona niezgodnie z zasadami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia
mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia
zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że ocena roczna z religii
została ustalona niezgodnie z zasadami dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala ocenę roczną.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący
komisji,
2) nauczyciel religii prowadzący zajęcia z religii, który
ocenę ustalił,
3) jeden lub dwóch nauczycieli religii z danej lub innej
szkoły tego samego typu, prowadzących zajęcia z religii.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być
zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego zajęcia z religii, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję ocena roczna z religii nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna.
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7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2,
3) zadania (pytania) sprawdzające,
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się
pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonym terminie do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 15
1. Uczeń, który nie uzyskał oceny rocznej z religii lub uzyskał roczną ocenę niedostateczną powinien uzupełnić braki
w następnym roku szkolnym, w formach i terminie ustalonych przez nauczyciela religii.
2. Przy uzupełnianiu braków przepis § 8 ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
§ 16
Oceną końcową z religii, wpisywaną na świadectwie
ukończenia szkoły, jest ocena roczna uzyskana przez ucznia w klasie programowo najwyższej w danym typie szkoły.
+ Kazimierz Nycz
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 25 sierpnia 2008 r.
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2.2. Ocenianie ucznia powracającego na katechezę
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.) uczeń, który zrezygnował z uczestnictwa w katechezie, ma prawo do zmiany
oświadczenia i powrotu na katechezę (§ 1, ust. 2). Wystawiając ocenę uczniowi, który wraca na katechezę w klasie
programowo wyższej lub w trakcie roku szkolnego, należy zachować zasady zawarte w dokumencie Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej
w szkołach ogłoszonym 25 sierpnia 2008 r. przez Komisję
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
(§ 8). Uczeń, który powraca na katechezę, może uzyskać
pozytywną ocenę z poprzedniego roku nauczania, o ile
będzie uzupełniać braki w sposób uzgodniony z nauczycielem religii. W takim przypadku, przy ustalaniu ocen
śródrocznych i rocznych, nauczyciel uwzględnia również te
oceny bieżące, które uczeń uzyskał w wyniku uzupełniania
braków. Gdy uzupełnienie braków nie jest możliwe, uczeń
może być objęty nauką religii w kolejnym roku szkolnym, po
przystąpieniu do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonego
przez dyrektora szkoły.
2.3. Powiadomienie proboszcza o rezygnacji ucznia
z katechezy
Oświadczenie Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski w sprawie obowiązku uczestniczenia
w zajęciach z religii z dn. 11.09.2014 r., powołując się na
119

Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce,
przypomina, że „wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii,
zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach”
(pkt. 2). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach i jego nowelizacją z 25 marca 2014 r.
oraz normami zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego
(kan. 773 – 777) i Konkordacie (art. 12), Kościół ma prawo
sprawować pieczę nad nauczaniem religii osób, które należą do Kościoła oraz wizytować lekcje religii. Jeżeli uczeń,
będący członkiem Kościoła, zrezygnuje z uczestnictwa
w lekcji religii, katecheta ma obowiązek powiadomić
o tym fakcie proboszcza parafii aktualnego miejsca zamieszkania ucznia. Powiadomienie można sformułować
według wzoru dostępnego na stronie internetowej Referatu
Katechetycznego w zakładce: druki do pobrania. Przekazanie tej informacji przez katechetę nie narusza zasad
zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
Ustawa (art. 27, ust. 1, pkt 4) zezwala na wykorzystanie danych objętych szczególną ochroną, jeśli jest to niezbędne
do wykonywania statutowych zadań kościołów i związków
wyznaniowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych
dotyczy wyłącznie członków tych kościołów lub związków
albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku
z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych. Katecheta jest kierowany do
pracy w konkretnej szkole przez właściwego biskupa diecezjalnego. Tym samym ma prawo udostępniać proboszczowi
informacje o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii oraz o wy120

nikach nauki pod warunkiem, że uczeń ten jest członkiem
Kościoła. Natomiast w przypadku osób, które nie są członkami Kościoła, udostępnianie ich danych osobowych przez
katechetę powinno się odbywać wyłącznie za ich zgodą
(o ile są pełnoletni) lub zgodą ich opiekunów prawnych. Takie stanowisko prezentuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Wyjaśnienie tej kwestii można znaleźć na
stronie internetowej GIODO pod linkiem: http://www.giodo.
gov.pl/560/id_art/3055/j/pl/. Szczegółowe zasady zawarte
są w instrukcji opracowanej przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariat Konferencji
Episkopatu Polski Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce z dn. 23 września 2009 r.
Treść instrukcji można znaleźć na stronie internetowej Referatu w zakładce: dokumenty/państwowe.
2.4. Postępowanie w przypadku rezygnacji ucznia
z uczestnictwa w lekcji religii
1. Ogłoszenia proboszcza
Pod koniec wakacji warto przypominać w czasie ogłoszeń
duszpasterskich o obowiązku uczestniczenia w lekcjach religii. W Dyrektorium katechetycznym Kościoła katolickiego w
Polsce czytamy, iż „Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii,
zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych lekcjach.
Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają
obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii” (PDK 87).
W podobnym duchu wypowiada się Kodeks Prawa Kanonicznego, przypominając rodzicom, iż mają poważny obowiązek i prawo zatroszczyć się o chrześcijańskie wychowanie
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dzieci, zgodnie z nauką przekazywaną przez Kościół (KPK
kan. 226). Potwierdza to Komisja Wychowania Katolickiego KEP w specjalnym oświadczeniu o zapisywaniu uczniów
na lekcję religii, stwierdzając: „Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale
i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą
szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego,
jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się
do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo.
Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka
w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie”
(Oświadczenie KWK, 11.09.2014, p. 2).
Należy to przypomnieć zwłaszcza rodzicom dzieci klas
pierwszych, które rozpoczną od dnia 1 września trzyletni okres przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii
Świętej, oraz rodzicom kandydatów do bierzmowania i maturzystom, że lekcja religii jest obowiązkowa dla katolików.
Nieuczęszczanie na lekcje religii, np. z powodu wyboru etyki, może skutkować tym, że osoby te nie zostaną dopuszczone do przyjęcia tychże sakramentów. Katecheza należy
bowiem do istotnych elementów przygotowania do przyjęcia
sakramentów świętych.
2. Ogłoszenia katechety
O tych zasadach warto przypomnieć uczniom, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych. Szczególnie dotyczy
to uczniów klas drugich w liceach i klas trzecich w technikach. Pod koniec roku szkolnego należy skierować do nich
apel, by po wakacjach, będąc już w klasie maturalnej, dalej
uczestniczyli w lekcjach religii. Chodzi o to, by uświadomić
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im, iż uczęszczanie na lekcje religii należy do oczywistych
obowiązków osoby wierzącej, która winna dbać o pogłębienie swojej wiary. Świadoma rezygnacja z formacji chrześcijańskiej realizowanej m.in. na lekcjach religii narusza
pierwsze przykazanie Boże. „Wagę tego grzechu należy
rozważyć w sumieniu, rozpatrując zarówno aspekt osobowy
– zaniedbanie życia religijnego – jak też aspekt społeczny
– zgorszenie, które może się dokonać w konkretnym środowisku z racji publicznej decyzji wypisania się z lekcji religii”
(Katecheta, 2016, nr 1, s. 53).
Koniecznie trzeba też poinformować ich o konsekwencjach związanych z wypisaniem się z katechezy. Uczniowie
powinni wiedzieć, że nieuczęszczanie na lekcje religii uniemożliwia bycie chrzestnym lub świadkiem bierzmowania.
Osoby te powinny bowiem posiadać odpowiednie kwalifikacje i być wierzącymi oraz praktykującymi katolikami. Uczestnictwo w lekcjach religii przyczynia się do nabycia wymaganych kwalifikacji do wypełniania zadania chrzestnego bądź
świadka bierzmowania a równocześnie jest wyrazem troski
o rozwój wiary, świadectwem życia religijnego (Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania p.17; Katecheta, 2016, nr 1, s. 55). Należy też
wspomnieć o skutkach takiej decyzji w kontekście zawarcia
sakramentu małżeństwa. Uczeń powinien wiedzieć, iż podczas spisywania protokołu przedmałżeńskiego pojawia się
pytanie o świadectwo religii z ostatniej klasy. Jeśli uczeń nie
chodził na lekcje religii, to logiczne, że nie może wykazać się
oceną z religii z ostatniego roku pobierania nauki w szkole.
W takiej sytuacji winien on uzupełnić zakres materiału przewidziany na tę klasę w inny sposób (indywidualne przyswojenie
materiału z zakresu ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej
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zakończone egzaminem, udział w cyklu katechez podejmujących tę problematykę w parafii itp.), przed zawarciem małżeństwa.
3. Adnotacja w kartotece parafialnej
Ponadto uczeń powinien wiedzieć, iż o jego decyzji związanej z rezygnacją z lekcji religii (bądź rodziców w przypadku, gdy jest niepełnoletni) zostanie poinformowany proboszcz jego rodzimej parafii i ten fakt zostanie odnotowany
w kartotece parafialnej. Katecheta ma bowiem obowiązek
powiadomienia o tym fakcie proboszcza parafii aktualnego
miejsca zamieszkania ucznia. Taka procedura wynika z realizacji statutowych zadań Kościoła katolickiego i nie narusza
zasad zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych
(zob. Biuletyn Katechetyczny, s. 119 - 121).
2.5. Nauczania religii
w pozaszkolnym systemie edukacji domowej
Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej.
W związku z coraz powszechniejszym kształceniem uczniów w systemie edukacji domowej, Komisja Wychowania
KEP wyraża następujące stanowisko w odniesieniu do nauczania religii:
1. Rodzice ucznia korzystającego z nauki w systemie pozaszkolnym, powinni zatroszczyć się o jego systematyczną
katechizację.
2. Nauczanie religii w systemie edukacji domowej odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku innych
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przedmiotów. Uczeń ma obowiązek zdawania egzaminów
klasyfikacyjnych z religii.
3. O nauczaniu religii w systemie edukacji domowej rodzice powinni powiadomić księdza proboszcza parafii miejsca zamieszkania. Na jego ręce składają też zobowiązanie
do przygotowania dziecka do egzaminu klasyfikacyjnego,
który będzie obejmował wymagania programowe na poziomie danej klasy.
4. Nauczanie religii powinno być prowadzone zgodnie
z aktualną Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programem obowiązującym w danej
diecezji oraz w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez
Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski. Szczegółowe wymagania programowe powinny być
określone przez proboszcza miejsca, w którym prowadzona
jest edukacja domowa.
5. Warunkiem przystąpienia ucznia do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego z religii jest złożenie przez jego rodziców do końca września danego roku szkolnego na ręce
dyrektora szkoły, do której ich dziecko jest przypisane, pisemnej deklaracji zawierającej takie życzenie.
6. Egzamin klasyfikacyjny z religii jest przeprowadzany
zgodnie z „Zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych
z religii rzymskokatolickiej w szkołach”, określonymi przez
Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski (KWEP–C–464/08, 25 sierpnia 2008).
7. Zgodnie z Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce przygotowanie do sakramentów świętych odbywa się zasadniczo w parafii zamieszkania ucznia. Rodzice powinni zgłosić zamiar przystąpienia dziecka
do I Komunii św. lub bierzmowania księdzu proboszczowi
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i uzgodnić z nim zasady przygotowania do przyjęcia sakramentu.
8. W przypadku przygotowania uczniów do sakramentów świętych poza parafią zamieszkania, np. w ośrodkach
formacyjnych katechezy domowej, należy o tym fakcie powiadomić proboszcza miejsca zamieszkania i uzyskać jego
aprobatę.
Bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 28 czerwca 2016 r.
2.6. Nauczanie religii w szkole
– zgodne z konstytucją i europejskimi standardami
Konstytucja w art. 48 stanowi, że rodzice mają prawo do
wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka,
a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
Art. 53 mówi m.in., że wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru.
Nauczanie religii regulują także ustawa o systemie
oświaty z 7 września 1991 r., rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w publicznych przedszkolach i szkołach
z 14 kwietnia 1992 r. wraz z nowelizacjami oraz porozumienie między ministrem edukacji narodowej i Konferencją
Episkopatu Polski w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii
z 6 września 2000 r.
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Ks. prof. Józef Krukowski, wybitny znawca prawa wyznaniowego i stosunków państwo–Kościół, przypomniał
w wywiadzie dla KAI, że nauczanie religii w szkołach jest
istotnym osiągnięciem europejskiej kultury prawnej w dziedzinie poszanowania wolności sumienia i religii. „Jest to
ochrona wolności religijnej rodziców w zakresie wychowania
dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami w edukacji publicznej. Państwo demokratyczne powinno zapewniać ochronę
wolności nie tylko OD przymusu, ale również wolności DO
uzewnętrzniania swych przekonań religijnych i światopoglądowych przez każdego w życiu prywatnym i publicznym.
Nauczanie religii w szkołach służy właśnie poszanowaniu
przez państwo prawa rodziców do wychowania dzieci nie
tylko w domu rodzinnym, ale również w szkołach – tłumaczy
prawnik katolicki.
Z badania CBOS przeprowadzonego w marcu br. wynika,
że nauczanie religii w szkole nie jest rażące dla 82 proc.
Polaków. Dokładnie taki sam odsetek dorosłych obywateli naszego państwa wypowiedział się w tej sprawie w roku
2013.
Finansowanie religii
– nie dotacja, ale wynagrodzenie za pracę
Finansowanie nauczania religii w szkole należy traktować nie jako dotację na rzecz Kościoła katolickiego (i innych związków wyznaniowych), ale jako jeden z kosztów
systemu edukacji, który – na zasadzie poszanowania prawa
do wolności religijnej – gwarantuje tym, którzy sobie tego
życzą, możliwość korzystania ze szkolnej katechizacji. Nauczanie religii w szkołach odbywa się bowiem „z woli” zainteresowanych obywateli (rodziców, opiekunów prawnych,
pełnoletnich uczniów). Takiego wyjaśnienia udzieliło KAI Mi127

nisterstwo Edukacji Narodowej przy okazji prac nad raportem „Finanse Kościoła katolickiego w Polsce” (2012).
Trzeba zaznaczyć, że ze względu na inne obowiązki księża pracują w szkołach na ogół na pół etatu, a zdecydowaną większość nauczycieli religii stanowią świeccy. Ponadto
rzadko który nauczyciel religii prowadzi wyłącznie katechezę, najczęściej łączy te obowiązki z nauczaniem historii,
WOS, języka polskiego lub innych przedmiotów i wówczas
łącznie wypełnia cały etat. Wynagrodzenie za prowadzenie
religii jest zatem cząstkowe.
Ponadto trzeba podkreślić, że wynagrodzenia za pracę
stanowią dochód nauczycieli religii, a nie związków wyznaniowych. W świetle przepisów prawa polskiego władze
zwierzchnie związków wyznaniowych nie mogą mieć żadnych roszczeń finansowych w związku z pokrywaniem ze
środków publicznych kosztów związanych z nauczaniem religii. Roszczeń takich nie mogą one wysuwać ani w stosunku
do władz publicznych, ani też w stosunku do katechetów.
Tu wracamy do regulacji prawnych: skoro prawo do
nauczania religii (i bycia nauczanym) jest zapisane w najważniejszych aktach prawnych w Polsce, to zarówno nauczyciele, jak i uczniowie (za zgodą rodziców) mają prawo
z tego korzystać.
Prawo Kościołów do nauczania religii
– zgodne z konstytucją i ustawami
Według danych z Systemu Informacji Oświatowej, jakie
KAI otrzymała od MEN w 2014 r., na przełomie 2012/2013
r. lekcje religii istniały w 26 391 spośród 28 228 wszystkich rodzajów szkół. Katechezę prowadziło w nich 31 356
nauczycieli. Najwięcej było ich w szkołach podstawowych
(16 128), gimnazjach (7564), liceach ogólnokształcących
(2611) i technikach (2458) oraz przedszkolach (1018).
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MEN zastrzega, że zgodnie z przepisami ustawy
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, nie gromadzi
danych o przynależności lub nie do stanu duchownego nauczycieli religii w systemie oświaty. Każdy Kościół prowadzi
w tym zakresie własne statystyki. Według Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego z 2010 r., na 33
492 katechetów świeccy stanowili 18 348, księża diecezjalni
– 11 382, siostry zakonne – 2610, a zakonnicy – 1152.
Katechizację w szkołach prowadzą 24 Kościoły i związki wyznaniowe zarejestrowane w RP. Czynią to na mocy
art. 53 ust. 4 Konstytucji RP oraz m.in. na podstawie ustaw
o stosunku państwa do danego Kościoła. Zazwyczaj jest tam
zapisane, że Kościół „ma prawo do prowadzenia katechezy
i nauczania religii” (np. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca
1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego).
Ze statystyk Komisji KEP ds. Wychowania Katolickiego
(maj 2015) wynika, że na lekcje religii uczęszcza 97 proc.
uczniów szkół podstawowych, 95 proc. gimnazjalistów
i 90 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Frekwencja
na lekcjach religii spada wraz z wiekiem, ale wciąż jest bardzo wysoka.
Obecnie w Polsce lekcje religii, podobnie jak etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz języki mniejszości narodowych czy etnicznych należą do grupy przedmiotów fakultatywnych. Nauczanie tych przedmiotów staje się jednak
obowiązkowe, jeśli taką wolę wyrażą rodzice ucznia lub sam
uczeń, o ile jest pełnoletni.
Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin
lekcyjnych lub zajęć przedszkolnych tygodniowo. Przy czym
lekcja w szkole trwa 45 minut, a w przedszkolu zajęcia dla
3–4–latków – 15 minut, natomiast dla 5–6–latków – pół go129

dziny. Zmniejszenie liczby godzin jest możliwe jedynie za
pisemną zgodą biskupa diecezjalnego i w praktyce wynika
jedynie z braków kadrowych wśród nauczycieli religii, ale
z roku na rok są one coraz mniejsze.
Obowiązek organizacji lekcji religii spoczywa na dyrekcji szkoły. Jeśli zgłosi się przynajmniej 7 chętnych, lekcje
odbywają się w klasach lub grupach międzyklasowych, natomiast grupy międzyszkolne organizowane są dla 3 chętnych. Analogiczne przepisy jak w przypadku lekcji religii katolickiej, dotyczą organizowania lekcji religii innych wyznań,
także dla wyznawców islamu czy judaizmu.
Od strony kościelnej nauczanie religii regulują przepisy prawa kanonicznego oraz Dyrektorium katechetyczne
Kościoła katolickiego w Polsce z 2001 r. Zobowiązuje ono
w sumieniu katolików do zapisania dzieci na szkolne lekcje
religii.
Zgodnie z przepisami tego Dyrektorium oraz w myśl
rozporządzenia MEN z 1990 r. obowiązek troski o lekcje
religii w szkołach na terenie parafii spoczywa na miejscowym proboszczu. Najczęściej to on rekomenduje biskupowi
(a w praktyce – odpowiedniej komórce kurii diecezjalnej)
katechetów, którzy posiadają kwalifikacje i z którymi chciałby współpracować. W niektórych diecezjach w Polsce, np.
w archidiecezji katowickiej, obowiązki i prawa katechety
(także wobec proboszcza) reguluje specjalny dokument,
tzw. Statut katechety świeckiego.
Nauczyciele religii podejmują pracę w szkole na takich
samych zasadach jak nauczyciele innych przedmiotów oraz
muszą spełnić dodatkowe warunki. Po pierwsze, muszą
posiadać imienne skierowanie do konkretnej placówki wystawione przez biskupa diecezjalnego, po drugie, ich kwa130

lifikacje określa porozumienie zawierane między ministrem
edukacji narodowej a Konferencją Episkopatu Polski a nie
ustawa lub rozporządzenie ministerialne. Obecnie wymagane jest ukończenie studiów teologicznych oraz uzyskanie
przygotowania pedagogicznego.
Nadzór nad nauczaniem religii w szkole pełnią zarówno
wizytatorzy kościelni z kurii diecezjalnej, jak i wizytatorzy
z kuratorium oświaty. Wizytacje kościelne kontrolują treść
nauczania i jej metodykę oraz zgodność z programem,
a także sprawdzają organizację lekcji religii. Natomiast wizytacje z kuratorium lub przeprowadzane przez dyrektora
szkoły odnoszą się jedynie do metodyki nauczania oraz
zgodności z programem a nie do treści katechetycznych.
W praktyce oznacza to, że katecheta podlega dwóm
zwierzchnikom: dyrektorowi szkoły i biskupowi w sprawach
treści nauczania i wychowania religijnego. Wprawdzie dyrektor nie może zatrudnić nauczyciela religii bez zgody biskupa, ale w sytuacji ewentualnego wykroczenia wobec Kodeksu Pracy czy Karty Nauczyciela dyrektor szkoły ma prawo udzielić katechecie upomnienia, nagany czy też zwolnić
go z pracy, a jemu przysługuje wówczas odniesienie się do
Sądu Pracy.
Biskup natomiast może wycofać katechecie misję kanoniczną do nauczania religii, gdyby ten uczył niezgodnie
z doktryną Kościoła lub jego życie moralne nie byłoby spójne z zasadami głoszonymi przez Kościół, gdyby np. rozwiódł
się, a następnie żył w drugim związku niesakramentalnym.
Programy nauczania religii i podręczniki zatwierdza strona kościelna. Te, które są przewidziane do użytku w całej
Polsce, zatwierdzane są przez przewodniczącego Komisji
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
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(obecnie jest nim bp Marek Mendyk z Legnicy), podczas
gdy programy i podręczniki dla jednej diecezji oraz autorskie dla kilku szkół zatwierdza biskup diecezji, w której będą
one wykorzystywane.
Po dopuszczeniu programu do użytku przez zespół konsultantów i wydaniu pozytywnych recenzji o podręczniku,
przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego wpisuje
go do wykazu programów nauczania religii, nadaje mu odpowiedni numer w wykazie i informację o dopuszczeniu go
przekazuje do wiadomości ministrowi edukacji narodowej.
Procedury te opisano w Dyrektorium katechetycznym
i specjalnym regulaminie, zatwierdzonym przez Komisję
Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego w 2001 r.
natomiast obsługą tego procesu zajmuje się Biuro Programowania Katechezy działające w strukturze Sekretariatu
Episkopatu Polski (SKEP) w Warszawie. Wspomaga ono
także SKEP w kontaktowaniu się z władzami państwowymi
w sprawach dotyczących nauczania religii oraz kształcenia
nauczycieli tego przedmiotu.
Katecheza w szkole – standard europejski
Polska z lekcjami religii w szkole nie jest wyjątkiem na
mapie Europy. W wielu krajach naszego kontynentu tradycja
nauczania religii w szkołach publicznych trwa nieprzerwanie
od ponad 200 lat i w większości ma charakter wyznaniowy,
a nie jest to religioznawstwo.
System prawny w Austrii podkreśla, że nauczanie religii
w szkole jest korzystne dla społeczeństwa, uzasadniając to
tym, że kultura austriacka i europejska jest oparta przede
wszystkim na chrześcijaństwie. Nauka religii w szkołach
państwowych jest obowiązkowa, a koszty jej pokrywane są
ze środków publicznych. W salach szkolnych – o ile więk132

szość uczniów jest wyznania chrześcijańskiego – musi być
też wywieszony krzyż. Program nauczania religii pozostaje w kompetencji Kościołów. MEN musi być informowane
o treści tego programu, ale jego zgoda nie jest wymagana.
Przygotowanie książek do religii, tak jak innych przedmiotów, finansuje państwo.
W Niemczech lekcje religii odbywają się na mocy przepisów Konstytucji, a w większości krajów związkowych religia
może być przedmiotem zdawanym na maturze. Nauczyciele
otrzymują, podobnie zresztą jak w większości krajów, misję
kanoniczną od biskupa.
We Włoszech nauczanie religii jest fakultatywne. Państwo ponosi ciężar finansowania nauczania religii katolickiej w szkołach i przedszkolach, gdyż przemawiają za tym
względy kulturowe i historyczne. Uczniowie podstawówek
mają dwie godziny religii tygodniowo, w szkołach średnich
przewidziana jest na to jedna godzina.
W Hiszpanii szkoła ma obowiązek organizowania lekcji
religii, co motywuje się przekazywaniem dziedzictwa kultury, zaś uczniowie lub ich opiekunowie decydują o uczestnictwie w tych lekcjach. Programy nauczania są zatwierdzane
przez władze kościelne.
W szkołach publicznych Belgii prowadzone jest nauczanie religii jednego z uznanych wyznań lub etyki. Koszty organizacji tych lekcji ponosi ministerstwo edukacji. Istnieje
jednak możliwość zwolnienia z tych zajęć, jeśli rodzice ucznia nie zaakceptują ani religii, ani etyki.
Choć w Irlandii szkoły są zasadniczo prywatne, ale dofinansowywane przez państwo, to lekcje religii są powszechne i wyznaniowe. Nadzór nad nauczaniem religii należy do
odpowiedniego Kościoła.
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W Chorwacji lekcje religii mają charakter wyznaniowy
i fakultatywny. W planach lekcji przewidziano na nie 2 godziny tygodniowo. W Słowacji nauczanie religii jest przedmiotem do wyboru, zamiennie z etyką. Lekcja ma charakter
wyznaniowy a programy nauczania są wspólnie zatwierdzane przez władze kościelne i oświatowe. Kościół sprawuje nad lekcjami religii nadzór merytoryczny i metodyczny.
W Czechach lekcje religii są fakultatywne, z zajęć tych wystawiane są oceny, można też zdawać z religii maturę. Nauczyciele są opłacani przez państwo, muszą posiadać misję
kanoniczną od biskupa.
Również na Litwie lekcje religii mają charakter wyznaniowy, oceniane są jak inne przedmioty, a przewidziano na nie
jedną godzinę tygodniowo.
W Rumunii lekcje religii są organizowane dla tych wyznań, które w danej klasie mają przynajmniej 10 uczniów,
a w liceach – 15. Programy nauczania są ustalane wspólnie
przez władze oświatowe i kościelne, muszą być skorelowane z obowiązującym programem szkolnym. W Serbii każda
ze wspólnot wyznaniowych ma prawo organizować lekcje
religii w szkole – przewidziano na nie jedną godzinę tygodniowo. Zapisanie się na te zajęcia na początku cyklu edukacyjnego skutkuje tym, że religia dla danego ucznia staje
się przedmiotem obowiązkowym, aż do zakończenia cyklu.
W Grecji nauczanie religii w szkołach prowadzone jest
zgodnie z doktryną Kościoła Prawosławnego. Nauczyciele mają status urzędników państwowych, za co otrzymują
wynagrodzenie, podczas gdy ich nominacja i program nauczania pozostają pod kontrolą Kościoła. Koszty ponosi
ministerstwo edukacji. Uczniowie nieprawosławni nie muszą uczestniczyć w tych zajęciach, rodzice mają bowiem
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zagwarantowane prawo do wychowywania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami religijnymi.
Poza – lub ponadwyznaniowe lekcje religii organizowane są tylko w kilku krajach Europy, np. w Danii, Norwegii,
Anglii i Walii czy Szkocji. W Anglii i Walii nauczanie religii
ma charakter obowiązkowy, ale ponadwyznaniowy – jest
to przekaz wiedzy o religiach. W Szkocji ma charakter religioznawczy a jego celem jest prezentacja chrześcijaństwa
w kontekście poszukiwania sensu życia. W Portugalii lekcje
religii mają charakter wychowania etycznego i religijnego,
przybliżają podstawy największych światowych religii. W Islandii natomiast nauczanie religijne jest ponadwyznaniowe
i obowiązkowe, a uzupełnia je katecheza sakramentalna
w parafiach.
We Francji religia jest przedmiotem pozaszkolnym, odbywa się w dniu wolnym od lekcji i nie jest subwencjonowana
przez państwo. W Bułgarii możliwe jest organizowanie lekcji
religii prawosławnej w niektórych, wyznaniowych szkołach
a Kościół katolicki może prowadzić jedynie katechezę parafialną. Na Białorusi, podobnie jak w Słowenii, nauczanie
religii odbywa się w salach parafialnych, nie ma natomiast
możliwości, by te lekcje odbywały się w szkołach.
Źródło: KAI Łukasz Kasper, Anna Wojtas/Warszawa
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PODRĘCZNIKI DO RELIGII
Pod redakcją ks. ks. Stanisława Łabendowicza

Przedszkole - Celem wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym jest wskazanie
na Boga jako Dawcę życia i Stwórcę świata, obecnego, bliskiego, troszczącego się o człowieka,
pełnego miłości do ludzi oraz odkrywanie miłości Boga w kontaktach z bliskimi osobami: rodzicami, opiekunami, dziadkami, rodzeństwem, wychowawcami, katechetami.
Szkoła Podstawowa I-III - Głównym celem programu nauczania religii w klasach I-III szkoły
podstawowej jest wypełnienie założeń inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
Szkoła Podstawowa IV-VI - Program do nauczania religii dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej zakłada, że znają oni już prawdy o Bogu, który wzywa do życia w jedności i miłości
z Nim oraz przebacza wszystkie grzechy przez swojego Syna – Jezusa Chrystusa.
Gimnazjum - Program nauki religii dla gimnazjum wprowadza katechizowanych w tajemnicę
wiary w Boga, działającego w Starym i Nowym Przymierzu oraz w rzeczywistości Kościoła.
Program ma na celu kształtowanie dojrzałej wiary i świadome jej wyznawanie.
Liceum i Technikum - Program nauczania religii w liceum i technikum przewiduje,
że świadectwo wiary obejmuje świadectwo składane w Kościele, w świecie i w rodzinie. Katecheza ma pomóc młodemu chrześcijaninowi w wyznawaniu wiary w Kościele, w świadczeniu
o nadziei chrześcijańskiej wobec świata, ma wreszcie przygotować go do odnalezienia drogi
powołania i założenia rodziny – wspólnoty życia i miłości.

W skład pakietu edukacyjnego, w zależności od etapu nauczania, wchodzą:
PODRĘCZNIK DLA UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ, PORADNIK METODYCZNY DLA KATECHETY,
PRZEWODNIK PROGRAMOWO-DYDAKTYCZNY (Program nauczania religii, Plan dydaktyczny
edukacji religijnej, Kryteria oceniania), MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KATECHETY (Ilustracje),
POMOCE MULTIMEDIALNE, PŁYTA CD Z NAGRANIAMI PIOSENEK.

Materiał promocyjny

www.wds.pl

www.katechizmy.com.pl

PRZEDSZKOLE
„KOCHAMY DOBREGO BOGA”
– nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki
AZ-01-01/10-RA-2/12

5-latki (Kl. „0”)
AZ-03-01/10-RA-1/11

INNE POMOCE I MULTIMEDIA
PRZEWODNIKI PROGRAMOWO-DYDAKTYCZNE
PORADNIKI METODYCZNE

www.wds.pl

www.katechizmy.com.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA
„W DRODZE DO WIECZERNIKA”
– nr programu AZ-1-01/10

AZ-13-01/10-RA-5/14
AZ-12-01/10-RA-8/13
AZ-11-01/10-RA-1/11

INNE POMOCE I MULTIMEDIA
PRZEWODNIKI PROGRAMOWO-DYDAKTYCZNE
ZESZYTY ĆWICZEŃ
PORADNIKI METODYCZNE

www.wds.pl

www.katechizmy.com.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA
„POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ”
– nr programu AZ-2-01/10

AZ-23-01/10-RA-2/15
AZ-21-01/10-RA-1/13

AZ-22-01/10-RA-9/13

INNE POMOCE I MULTIMEDIA
PRZEWODNIKI PROGRAMOWO-DYDAKTYCZNE
ZESZYTY ĆWICZEŃ
PORADNIKI METODYCZNE

www.wds.pl

www.katechizmy.com.pl

GIMNAZJUM
„PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM”
– nr programu AZ-3-01/10

Kl. I
AZ-31-01/10-RA-6/13

Kl. II
AZ-32-01/10-RA-10/13

Kl. III
AZ-33-01/10-RA-1/15

INNE POMOCE I MULTIMEDIA
PRZEWODNIKI PROGRAMOWO-DYDAKTYCZNE
ZESZYTY ĆWICZEŃ
PORADNIKI METODYCZNE

www.wds.pl

www.katechizmy.com.pl

LICEUM I TECHNIKUM
„ŚWIADEK CHRYSTUSA”
– nr programu AZ-4-01/10

Kl. I liceum
i kl. I technikum
AZ-41-01/10-RA-7/13

Kl. II liceum
i kl. II technikum
AZ-42-01/10-RA-11/13

Kl. III liceum
i kl. IV technikum
AZ-43-01/10-RA-3/15

Kl. III technikum
AZ-43w-01/1-5

INNE POMOCE I MULTIMEDIA
PRZEWODNIKI PROGRAMOWO-DYDAKTYCZNE
PORADNIKI METODYCZNE

www.wds.pl

www.katechizmy.com.pl
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Modlitewnik Panie, naucz nas modlić się
Pamiątka I Komunii św.
• format 9 x 12 cm
• oprawa twarda ze złoceniem
• kolory: czarny, bordo, biały
• liczba stron 408

13,90 ZŁ
Pakiet I komunijny (5 elementów)
Zestaw zawiera: modlitewnik (czarny, bordowy, biały), różaniec + etui (czarne lub białe),
srebrny łańcuszek (długość: 50 cm), srebrny medalik

45,90 ZŁ

Pakiet I komunijny (3 elementy)
Zestaw zawiera: modlitewnik (czarny, bordowy, biały), różaniec + etui (czarne lub białe),

21,90 ZŁ

www.wds.pl

www.katechizmy.com.pl

MATERIAŁY POMOCNICZE DO KATECHEZY
stary program

Cena każdego kompletu
59,00 ZŁ
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KLASA 1

KLASA 2

zestaw 55 plansz
format: 47x34 cm

zestaw 42 plansz
format: 47x34 cm

KLASA 3

KLASA 4

KLASA 5

zestaw 35 plansz
format: 62x44 cm

zestaw 43 plansz
format: 47x34 cm

zestaw 56 plansz
format: 47x34 cm

BANERY „Sakramenty” i „Rok Liturgiczny”
Każdy zestaw składa się z dwóch banerów o wymiarach 70 x 88 cm, zapakowanych w tubę.
Zestaw banerów „Sakramenty”
89,00 ZŁ

Zestaw banerów „Rok liturgiczny”
89,00 ZŁ

2016/2017

BIULETYN
KATECHETYCZNY

TOM 2

