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Oświadczenie
Komisji
Wychowania
Katolickiego
KEP w sprawie
organizowania
zajęć z religii
w publicznych
przedszkolach i
szkołach
W

związku z informacjami, jakie docierają do
Komisji z różnych miejsc w sprawie prób ograniczania przez organ prowadzący zajęć z nauczania
religii w przedszkolach i szkołach publicznych, przypominamy:
1. Zgodnie z art. 109 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
„formami działalności dydaktyczno-wychowawczej
szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2
ustawy o systemie oświaty”. Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru,
który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich
uczniów. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w
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sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U.
Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).
2. Życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w
formie pisemnej ma zawierać wolę udziału w zajęciach z religii. Domaganie się deklaracji innej treści
lub dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem: „religia (tak/
nie)” jest niezgodne z obowiązującym prawem.
Oświadczenie nie musi być ponawiane każdego
roku. Deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej
ewentualnego wycofania.
3. Nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch
godzin tygodniowo. Nie ma podstaw do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź
tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć.
W przedszkolach zajęcia z religii uwzględnia się w
ramowym rozkładzie dnia. Zgodnie z wyjaśnieniami
MEN, podstawa programowa jest realizowana przez
cały czas pobytu dziecka w przedszkolu i nie można jej utożsamiać z czasem bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki. Nauka religii w przedszkolu
może się odbywać zarówno w czasie bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki, jak i poza nim.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozważanych zawsze indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły, zgodę na zmniejszenie wymiaru
godzin z religii do jednej tygodniowo, może wyrazić
jedynie biskup diecezjalny.
5. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedszkole i
szkoła mają obowiązek zorganizowania zajęć z religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy
lub oddziału. Łączenie klas dla grup większych niż
7 uczniów jest możliwe, jeśli dotyczy to również innych przedmiotów nauczanych w szkole.
6. Ilekroć w cytowanym rozporządzeniu jest mowa
o organizowaniu zajęć z religii w publicznych przedszkolach – odnosi się to do wszystkich grup przedszkolnych, a nie tylko do najstarszych.

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

ISSN 2083-4403

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 29 Marca 2019

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

nr 15 (515)

Jednocześnie przypominamy, że prawo wyraźnie
rozgranicza odpowiedzialność za działalność
szkoły pomiędzy władzą samorządową a władzami
państwowymi. Jakiekolwiek próby podważania
przez organ prowadzący zapisów zawartych w ww.
rozporządzeniu wykraczają poza jego kompetencje.

wych. Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników oświaty oraz
wszystkich zainteresowanych (www.cichosz.pl/
duszpasterstwo).
►►11-13 kwietnia 2019 roku

Komunikaty

Wspólnota gdańskich
Dominikanów i
działającego przy
klasztorze Duszpasterstwa
Akademickiego „Górka”
pragnie zaprosić na Gdańską
Drogę Krzyżową ulicami
Starego Miasta.

Droga Krzyżowa w intencji
trzeźwości „Z Jezusem Na
Szczyt Ku Wolności”
Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości i Osób
Uzależnionych zaprasza wszystkie wspólnoty trzeźwościowe i osoby działające na polu trzeźwości i
pracujące nad wyjściem z uzależnienia i współuzależnienia na Drogę Krzyżową w intencji trzeźwości.
Rozważanie Męki i Śmierci Zbawiciela przeżywać
będziemy na Kalwarii Świętowojciechowej przy Diecezjalnym Sanktuarium Św. Wojciecha w Gdańsku
Św. Wojciechu w sobotę 6 kwietnia 2019 roku. Naszą modlitwę rozpoczniemy przy kościele o godzinie
14.oo.
Po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej będzie możliwość rozmowy z duszpasterzami osób
uzależnionych i trzeźwości, czas na refleksję i dzielenie się doświadczeniami walki o trzeźwość swoją
i naszych rodzin.
Niech ta wspólna modlitwa stanie się dla każdego z
nas umocnieniem w przeżywaniu wielkiego postu i
wielkim świadectwem wiary i trzeźwości.
►►6 kwietnia 2019 roku

Gdańska Droga Krzyżowa, jak co roku, odbędzie się
w piątek przed Nie-dzielą Palmową tj. 12 kwietnia.
Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 19.00 na Długim Targu przy Zielonej Bramie, a zakończy się pod
pomnikiem Poległych Stoczniowców ok. godz. 20.30.
►►12 kwietnia 2019

Album z okazji 100-lecia
urodzin ks. kanonika
Kazimierza Krucza

D

nia 10 lipca 2019 r. minie 100-lat od urodzin ks.
kanonika Kazimierza Krucza pierwszego proboszcza, budowniczego Sanktuarium Matki Bożej
Brzemiennej oraz Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie.
Z tej okazji Fundacja „Spotkajmy się pod Jerycho”
przygotowuje się do wydania albumu o osobie ks.
kanonika, który będzie gotowy jesienią br. i zaprezentowany na specjalnym spotkaniu.

Komunikat O Rekolekcjach
Wielkopostnych Dla
Nauczycieli I Wychowawców

Szkoła Lektora

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla pracowników oświaty pod hasłem
„W mocy Ducha Świętego” rozpoczną się w czwartek 11 kwietnia br. o godz. 1800 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Spotkaniom
będzie przewodniczył i nauki rekolekcyjne wygłosi
Archidiecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców – ks. prof. Wojciech Cichosz. Szczegóły na
plakatach informacyjnych w gablotach ogłoszenio-
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róluj nam Chryste.
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej, Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium
Teologicznym w Gdyni oraz Parafia Wniebowzięcia
NMP we Władysławowie organizuje SZKOŁĘ LEKTORA przygotowującą do pełnienia w parafiach funkcji
lektora.
Jest on przeznaczony jest dla ministrantów (wiek
– od VII klasy szkoły podstawowej wzwyż). Celem
kursu jest jeszcze większe przylgnięcie ministranta
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w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16
październik
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15
listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji organów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2019 r., 6 marca (Popielec), od 18 do 23
kwietnia włącznie (Triduum Paschalne i Święta
Wielkanocne), 20 czerwca (Boże Ciało), 1, 2 listopada
(Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny), od 23 grudnia do 1 stycznia 2020 r. (Święta Bożego Narodzenia
i oktawa).
Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2019 roku. Powiadamiając o powyższym prosimy
uprzejmie o dostosowanie programu wycieczek do
wskazanych terminów. Demonstracje lub dłuższe
koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
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do Chrystusa, któremu służy przy ołtarzu poprzez
pogłębienie wiedzy liturgicznej i biblijnej, a także
rozwinięcie umiejętności czytania i głoszenia Słowa
Bożego. W ramach kursu przewidziane są wykłady
z zakresu teologii biblijnej, teologii ogólnej, liturgiki, fonetyki, a także przewidziana jest emisja głosu.
Zajęcia będą odbywały się w dwóch niezależnych
miejscach:
•
w Auli Akademickiej GAKT w Gdyni przy ul.
Armii Krajowej 46.
•
w par. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie przy ul. Żeromskiego 32.
Spotkania będą odbywały się cyklicznie (średnio raz
co 3-4 tygodnie). Zawsze w soboty w godzinach południowych.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 marca:
•
Gdynia GAKT - o godz. 14:00
•
Władysławowo - o godz: 14:00
Osoby zainteresowane kursem prosimy o zapisanie
się drogą mailową (duszpsterzknc24@gmail.com).
W czerwcu 2019 roku przewidujemy zakończenie
kursu i uroczyste udzielenie funkcji lektora.
Cena kursu wraz z krzyżem lektorskim: 100 zł

W mediach

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2019

Magazyn katolicki „Droga”

I
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nformujemy uprzejmie, że w roku 2019 demonstracje organów oliwskich (20. minutowy koncert)
odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie w następujących godzinach:
styczeń - luty - marzec
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedziele oraz 6 stycznia o godz. 15
kwiecień
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16
maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16
czerwiec
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele o godz. 15, 16, 17
lipiec - sierpień
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele oraz 15 sierpnia o godz. 15, 16, 17
wrzesień

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00.
Powtórka programu w poniedziałek o godz. 19.15 i
we wtorek o godz. 20.30. Link do programu: gdansk.
tvp.pl/17670252/droga. Zapis programu na stronie
TVP Gdańskwww.gdansk.tvp.pl / zakładka programy /zakładka dolna religia / DROGA. Kontakt z redakcją programu droga@tvp.pl

Radio Gdańsk

„Gość Niedzielny”

Z
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apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
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Niedziela 8.30-10.00 - pasmo programów katolickich.

