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Wstęp
Czcigodni Księża!
Drodzy Katecheci!
„Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez
Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj,
do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość”
– w tych słowach św. Jan Paweł II zawarł istotę całego życia, związanego z naszą diecezją Patrona dzieci i młodzieży, św. Stanisława
Kostki. Urodzony w 1550 r. w Rostkowie koło Przasnysza, odszedł
do wieczności 15 sierpnia 1568 r. w Rzymie, w wieku zaledwie 18 lat.
W roku 2018 przeżywać będziemy zatem 450 rocznicę narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki. Ta rocznica w istotny sposób powinna wpływać na nasze działania duszpasterskie i katechetyczne. Z tego powodu, osobie św. Stanisława, jego życiu
i przesłaniu poświęcone zostaną tegoroczne spotkania formacyjne dla katechetów szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i szkół średnich. Będziemy się wówczas zastanawiać nie
tylko nad tym, w jaki sposób przybliżać sylwetkę Świętego naszym uczniom, ale także czego może On nauczyć nas samych.
Tematyka związana z Patronem dzieci i młodzieży zostanie
także uwzględniona podczas rekolekcji dla katechetów oraz konkursów dla dzieci i młodzieży (m.in. tegoroczny Konkurs Wiedzy
Religijnej „Benedictus” będzie poświęcony życiu i przesłaniu św.
Stanisława Kostki).
W związku z realizowaną obecnie reformą szkolnictwa, nowy
rok szkolny 2017/2018 przynosi nam wszystkim wiele pytań, wątpliwości, a niejednokrotnie także obaw i lęków. Jako katecheci pamiętamy jednak, że Bóg nie zostawia bez opieki tych, którzy idą
Jego drogami. Autor Psalmu 91 (90) tak pisze:

Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. (Ps 90,9-11)
Niech w tym nowym roku szkolnym, św. Stanisław Kostka – Patron tych, których katechizujemy, pomaga nam nieustannie przebywać w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszkać.
Zarówno dla nas, jak i dla naszych uczniów, niech Święty z mazowieckiego Rostkowa wyprasza dar Bożej opieki i autentycznego pokoju serc.

Dyrektor Wydziału Katechetycznego
ks. Marek Wilczewski

I. WYDZIAŁ KATECHETYCZNY
Kuria Diecezjalna Płocka
Wydział Katechetyczny
ul. Tumska 3
09-402 Płock
nr konta Bank Pekao S.A.
62 1240 1721 1111 0000 0726 1453
tel. 24/268-04-61 (centrex 142) – dyrektor
tel. 24/262-68-45 (centrex 118) – sekretariat
tel. 24/268-04-62 (centrex 143) – wizytatorzy
katecheza@plock.opoka.org.pl
http://www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 8.30 -14.00
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
ks. Marek Wilczewski
SEKRETARIAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
s. Dominika Ewa Dudzik CSP – kierownik sekretariatu
DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUKI RELIGII
s. Dominika Ewa Dudzik CSP
ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski
ks. Andrzej Krasiński
ks. Marek Wilczewski
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski
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KONSULTANCI I DORADCY METODYCZNI
DS. KATECHEZY ORAZ ICH DYŻURY METODYCZNE
Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Ciechanowie
Nr konta 59 1020 1026 0000 1702 0232 8011
ul. Sienkiewicza 33 , 06-400 Ciechanów
tel. 23/673-49-71; tel./fax 23/672-40-31 lub 23/673-23-61
http://www.ciechanow.mscdn.edu.pl/
ks. Zbigniew Olszewski – konsultant;
zbigniew.olszewski@mscdn.edu.pl
MSCDN, pokój nr 13 – środa w godz. 9.00-13.00
p. Marzena Sadowska – konsultant;
marzena.sadowska@mscdn.edu.pl
MSCDN, pokój nr 13 – środa w godz. 9.00-13.00
Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Płocku
Nr konta 09 1020 1026 0000 1902 0232 8037
ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock
tel. 24/366-53-66 do 68; tel./fax 24/366-53-69
http://www.plock.mscdn.edu.pl/
p. Elżbieta Brzeska-Walczak – konsultant;
elzbieta.brzeskawalczak@mscdn.edu.pl
MSCDN, sala 205 – środa w godz. 8.00-16.30;
piątek w godz. 14.45-16.00; tel. 24/366 53 66 do 68
p. Ewa Bembenista – doradca; etaia@op.pl
MSCDN – druga i trzecia środa miesiąca
tel. 24/366 53 66 do 68
Gimnazjum nr 6, ul. Jachowicza 20, tel. 24/262-72-20

Wydział Katechetyczny
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Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56/683-43-10
p. Iwona Kamińska – doradca; iwo_nkak@interia.pl
Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37, sala nr 33
pierwsza i trzecia środa miesiąca
(tel. 56/683-54-69).
EKSPERCI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
p. Ewa Bembenista
p. Elżbieta Brzeska-Walczak
ks. Ryszard Czekalski
p. Ewa Jancewicz
ks. Tomasz Kadziński
p. Iwona Kamińska
p. Aldona Krajewska
ks. Andrzej Krasiński
ks. Zbigniew Olszewski
p. Marzena Sadowska
DIECEZJALNI DUSZPASTERZE NAUCZYCIELI
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski
ks. Włodzimierz Piętka
DIECEZJALNA RADA KATECHETYCZNA
Członkowie z urzędu:
1. ks. kan. dr Marek Wilczewski – przewodniczący
2. mgr Ewa Bembenista
3. mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
4. s. mgr Dominika Ewa Dudzik CSP
5. mgr Iwona Katarzyna Kamińska
6. ks. mgr Jarosław Stanisław Kwiatkowski
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7. ks. mgr Zbigniew Olszewski
8. mgr Marzena Sadowska
9. ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski
Członkowie z nominacji:
10. ks. dr Rafał Bednarczyk
11. mgr Bogusław Brykała
12. ks. prał. mgr Piotr Joniak
13. ks. kan. dr Andrzej Krasiński
14. ks. kan. mgr Tomasz Ozimkowski
15. s. mgr Małgorzata Anna Żabińska CP
KOORDYNATOR DIECEZJALNY DS. PRZYZNAWANIA
I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH
FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”
ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski

II. FORMACJA KATECHETÓW
1. Rekolekcje dla katechetów zakonnych i świeckich
Zgłoszenia na wybrany przez Katechetów termin rekolekcji
w roku szkolnym 2017/2018 należy zgłosić do sekretariatu Wydziału Katechetycznego najpóźniej do końca września br.
XLIII Synod Diecezji Płockiej Instrukcja o katechizacji
II pkt 4 c str. 495 stanowi: „coroczny udział w wybranej formie rekolekcji zamkniętych (zaświadczenia o rekolekcjach należy przekazać do Wydziału Katechetycznego), a co najmniej raz na dwa lata
udział w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny. Swój udział w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny należy zgłosić najpóźniej do końca września.”
• 29 IX – 1 X 2017 r. – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Płocku
• 13 – 15 X 2017 r. – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Płocku
• 20 – 22 X 2017 r. – Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy
Caritas w Popowie
• 2 – 4 II 2018 r. – Młodzieżowe Centrum Edukacyjno –
Wychowawcze Studnia w Płocku (Turnus o charakterze
kontemplacyjnym)
• 2 – 4 III 2018 r. – Młodzieżowe Centrum Edukacyjno –
Wychowawcze Studnia w Płocku (Turnus dla katechetów
z małżonkami)
• 13 – 15 IV 2018 r. – Młodzieżowe Centrum Edukacyjno –
Wychowawcze Studnia w Płocku
• 8 – 10 VI 2018 r. – Młodzieżowe Centrum Edukacyjno –
Wychowawcze Studnia w Płocku
Po otrzymaniu drogą e-mail zaproszenia należy jak najszybciej
potwierdzić swój udział w rekolekcjach. O ewentualnych trudnościach w przybyciu na dany turnus należy powiadomić sekretariat
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Wydziału Katechetycznego najpóźniej osiem dni przed rozpoczęciem rekolekcji.
Ważne: Udział w rekolekcjach oznacza obecność od początku
do końca.
2. Spotkanie szkoleniowe dla księży neoprezbiterów oraz
katechetów zakonnych i świeckich rozpoczynających pracę
katechetyczną w roku szkolnym 2017/2018
Spotkanie odbędzie 9 września 2017 r. (sobota) w Płocku
o godz. 10.00 (w Opactwie Pobenedyktyńskim przy ul. Tumskiej 3
w Płocku). Temat spotkania: „Formacja katechetów w diecezji
płockiej”. W ramach spotkania przeprowadzony zostanie warsztat (obowiązkowy): „Podręcznik do nauki religii – pomoc czy
zbyteczny środek dydaktyczny?”.
3. Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół podstawowych
- 4 października 2017 r. (środa) w Płocku
- 5 października 2017 r. (czwartek) w Ciechanowie
4. Spotkania szkoleniowe dla katechetów gimnazjów
i szkół specjalnych
- 9 maja 2018 r. (środa) w Płocku
- 10 maja 2018 r. (czwartek) w Płońsku
5. Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych
- 15 listopada 2017 r. (środa) w Płocku
- 16 listopada 2017 r. (czwartek) w Płońsku
6. Spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2018/2019
- 29 sierpnia 2018 r. (środa) w Płocku
- 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) w Ciechanowie
- 31 sierpnia 2018 r. (piątek) w Pułtusku

Formacja katechetów
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7. Wizytacje katechetyczne połączone z hospitacją
Wizytacje odbędą się:
- w parafiach wizytowanych przez Księży Biskupów
- u katechetów rozpoczynających pracę,
- na wniosek dyrektora szkoły z racji oceny pracy,
- w przypadkach szczególnych.
Termin wizytacji będzie uzgodniony z księżmi proboszczami
i katechetami.

III. KURSY DOSKONALĄCE, WARSZTATY,
KONFERENCJE KATECHETYCZNO-METODYCZNE
1. Szkolenia obowiązkowe
Uwaga: Do udziału w szkoleniach zobowiązani są katecheci
z wyszczególnionych lat zatrudnienia oraz ci, którzy nie uczestniczyli w obowiązkowym dla siebie warsztacie w terminie właściwym
dla roku swego zatrudnienia.

 Osobowość i posługa katechety
Cel warsztatu: ukazanie roli katechety w szkolnym systemie
nauczania religii.
Cele szczegółowe: po zakończeniu kursu uczestnik: ma świadomość specjalnego posłannictwa i szczególnego powołania jako
głosiciela Słowa Bożego; wie, że powinien stale formować swoją osobowość jako nauczyciela i wychowawcy we współczesnej
szkole; stara się całym swoim życiem świadczyć o Chrystusie; zna
społeczny odbiór katechety szkolnego i wnioski z tego wprowadza do swojej pracy.
Zagadnienia programowe: świadomość powołania i posłania
katechety, osobowość katechety jako nauczyciela i wychowawcy,
osobowość religijna katechety – katecheta świadkiem i sługą Słowa, społeczny odbiór świeckiego katechety.
Katecheci: rok zatrudnienia 2012, 2014.
Przewidywany termin: 18 listopada 2017 r.
Liczba godzin: 6.
Prowadzący: Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna.

Kursy doskonalące, warsztaty, konferencje
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 ABC warsztatu pracy katechety
Cel warsztatu: organizacja i doskonalenie profesjonalnego
warsztatu pracy katechety – refleksyjnego praktyka.
Cele szczegółowe: po zakończeniu uczestnik kursu szkolenia: definiuje pojęcie warsztatu pracy katechety; potrafi organizować swój warsztat pracy; potrafi dokonać autorefleksji w swojej pracy katechetycznej; rozumie potrzebę diagnozy w procesie
katechetycznym; rozumie potrzebę dobrej komunikacji w pracy
szkolnej.
Zagadnienia programowe: pojęcie warsztatu pracy; katecheta – refleksyjny praktyk; umiejętności praktyczne katechety.
Katecheci: rok zatrudnienia 2015.
Przewidywany termin: 25 listopada 2017 r.
Liczba godzin: 7
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna.

 Trudne sytuacje na katechezie
Cel warsztatu: kształcenie umiejętności w zakresie planowania radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w klasie.
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna
przyczyny trudności wychowawczych; zna i potrafi stosować zasady wprowadzania i utrzymania dyscypliny na katechezie; poszukuje kreatywnych rozwiązań sytuacji problemowych.
Zagadnienia programowe: trudne sytuacje na katechezie;
przyczyny trudności wychowawczych; zasady wprowadzania
i utrzymania dyscypliny na katechezie; sposoby przezwyciężania
trudności wychowawczych na katechezie.
Katecheci: rok zatrudnienia 2016.
Przewidywany termin: wiosna 2018 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: Ks. Zbigniew Olszewski
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Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna.

 Podręcznik do nauki religii – pomoc czy zbyteczny środek dydaktyczny?
Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie wykorzystania podręcznika w nauczaniu katechetycznym.
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna
różne formy pracy z podręcznikiem i potrafi wykorzystać podręcznik w nauczaniu katechetycznym.
Zagadnienia programowe: funkcje podręcznika; możliwości
wykorzystania całego bogactwa podręcznika w nauczaniu katechetycznym, prezentacja wybranych podręczników
Katecheci: rok zatrudnienia 2013, 2017
Przewidywany termin: 9 września 2017 r.
Liczba godzin: 7
Prowadzący: Marzena Sadowska
Miejsce: Opactwo Pobenedyktyńskie, Płock, ul. Tumska 3
Koszt: forma bezpłatna.
2. Szkolenia dobrowolne
Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Ciechanowie
A

 Wykorzystanie form plastycznych w przekazie
treści religijnych
Cel warsztatu:doskonalenie umiejętności katechety w zakresie wykonywania elementów plastycznych i wykorzystywania ich
w przekazie treści religijnych.

Kursy doskonalące, warsztaty, konferencje
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Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia posiada praktyczną umiejętność wykonania drobnych elementów plastycznych możliwych do zrobienia wspólnie z uczniami z okazji
różnych uroczystości religijnych lub rodzinnych, potrafi włączyć
te elementy w przekaz katechetyczny.
Zagadnienia programowe: elementy plastyczne w katechezie,
praktyczna nauka wykonywania wybranych pomocy plastycznych, propozycje zastosowania ich na katechezie
Adresaci: katecheci szkół podstawowych.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: Marzena Sadowska
Miejsce: MSCDN w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna.

 Lekcja otwarta „Kocham Ojczyznę więcej niż

własne serce…” . O patriotyzmie na katechezie.

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie propagowania patriotyzmu na katechezie
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi
uzasadnić wartość promowania patriotyzmu na katechezie, zaplanować zajęcia o patriotyzmie oraz w ciekawy sposób je poprowadzić.
Zagadnienia programowe: lekcja otwarta dla katechetów
szkół podstawowych, omówienie katechezy i referat o przekazywaniu wartości miłości do ojczyzny na katechezie.
Adresaci: katecheci szkół podstawowych
Przewidywany termin: po zebraniu grupy
Liczba godzin: 4.
Prowadzący: Marzena Sadowska
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Siedlinie, ul. Jana Pawła II 12
Koszt: forma bezpłatna.

 Jak pobudzać motywację ucznia na katechezie?
Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie motywowania uczniów do poznawania prawd wiary.

16

Informator dla katechetów 2017-2018

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna
wzorce motywacji uczniów; metody postępowania z uczniami
słabymi, pilnymi bez osiągnięć, popisującymi się, uczniami z syndromem porażki; wie, kiedy i w jaki sposób nagradzać uczniów,
jak karać i jak ich skutecznie chwalić; potrafi określić potrzeby
uczniów uczestniczących w katechezie; potrafi zastosować podstawowe strategie motywujące do nauki religii takie jak: zaciekawienie, dysonans, zainteresowanie, przekształcenie, własna motywacja.
Zagadnienia programowe: potrzeby i motywacje ucznia
na katechezie; działania katechety motywujące zniechęconego
ucznia do pracy na katechezie; strategie generujące uczenie się;
przykłady dobrej praktyki.
Przewidywany termin: marzec 2018
Liczba godzin: 5
Prowadzący: Marzena Sadowska
Miejsce: MSCDN Ciechanów, ul. H. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna.

 Awans na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju za okres stażu
i dokumentowania dorobku zawodowego z uwzględnieniem specyfiki pracy katechety w szkole i parafii.
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi
opracować sprawozdanie za staż i poprawnie skompletować dokumentację na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
oraz przygotować prezentację dorobku zawodowego.
Zagadnienia programowe: zasady opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu, wymagania dotyczące dokumentacji składanej przez nauczycieli kontraktowych i mianowanych ubiegających się o awans zawodowy,
prezentacja dorobku zawodowego.

Kursy doskonalące, warsztaty, konferencje
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Adresaci: katecheci kończący staż na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, przygotowujący dokumentację na awans.
Przewidywany termin: kwiecień 2018
Liczba godzin: 5
Prowadzący: Marzena Sadowska
Miejsce: MSCDN w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna.
B

 Biblijne przypowieści dla dzieci z zastosowa-

nie metody TOC (Twórczo Ciekawie Optymistycznie)

Cel warsztatu: Wzbogacenie warsztatu pracy katechety – nowatorska metoda TOC w pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Cele szczegółowe: uczestnik po ukończonym szkoleniu potrafi stosować narzędzia TOC w organizowaniu i planowaniu
jednostki katechetycznej. Praktyczne przykłady twórczych zajęć
– gałązka logiczna, chmura i drzewko ambitnego celu.
Przewidywany termin: listopad 2018.
Liczna godzin: 8
Prowadzący: Ks. Zbigniew Olszewski
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna.

 Jak twórczo czytać Biblię – zastosowanie na-

rzędzi TOC w katechezie

Cel warsztatu: wzbogacenie warsztatu pracy katechety – nowatorska metoda TOC w pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną.
Cele szczegółowe: uczestnik po ukończonym szkoleniu potrafi stosować narzędzia TOC w organizowaniu i planowaniu
jednostki katechetycznej. Praktyczne przykłady twórczych zajęć
– gałązka logiczna, chmura i drzewko ambitnego celu.
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Przewidywany termin: marzec - kwiecień 2018.
Liczna godzin: 8
Prowadzący: Ks. Zbigniew Olszewski
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna.

 Konstruowanie zadań na sprawdziany szkolne

i egzaminy zewnętrzne

Adresaci: nauczyciele religii, poloniści, humaniści (oraz inni
zainteresowani)
Cel ogólny: doskonalenie umiejętności budowania zadań
Cele szczegółowe: poznaje typy i formy zadań; poznaje podstawowe pojęcia z pomiaru edukacyjnego; kształci umiejętności konstruowania zadań; tworzy plan testu; tworzy zasady oceniania zadań
Termin: listopad/grudzień 2017
Prowadzący: Robert Chamczyk, ekspert ds. egzaminów humanistycznych Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Ks. Zbigniew Olszewski, konsultant ds. katechezy MSCDN Wydział w Ciechanowie.
Koszt: 50 zł

 Wystąpienia publiczne w pracy nauczyciela
Adresaci: nauczyciele – katecheci wszystkich poziomów edukacyjnych
Cel ogólny: doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie
kreowania wizerunku własnego oraz szkoły
Cele szczegółowe: uczestnik poznaje podstawowe zasady
przygotowania wystąpień publicznych; kształci umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych; opanowuje techniki dykcyjne
i dba o kulturę słowa; doskonali umiejętności tworzenia prezentacji Power Point
Liczna godzin: 6
Termin: marzec/kwiecień 2018
Prowadzący: Robert Chamczyk, ekspert ds. egzaminów humanistycznych Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
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Ks. Zbigniew Olszewski, konsultant ds. katechezy MSCDN Wydział w Ciechanowie.
Koszt: 50 zł
Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Płocku

 Nowe technologie w służbie katechezy – Praca
w chmurze cyfrowej
Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie zastosowania nowych technologii na lekcjach katechezy
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia wie
czym jest chmura IT oraz na czym polega praca w chmurze, zna
zalety pracy w chmurze – praca synchroniczna; wzbogaca warsztat pracy
Zagadnienia programowe: aktualne wyzwania katechezy w
czasach kultury teleinformatycznej; nowoczesne metody nauczania na lekcji religii; przykłady pracy w chmurze; zalety i niebezpieczeństwa cyberprzestrzeni w warsztacie pracy edukacyjnej
nauczyciela religii; zasady dobrej komunikacji w nauczaniu katechetycznym
Przewidywany termin: październik 2017 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: mgr Aleksandra Zasimowicz, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 Katecheza na scenie – drama z wykorzystaniem

treści religijnych

Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie tworzenia podstawowych form scenicznych z wykorzystaniem
treści religijnych
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Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia wie jak
założyć i prowadzić ewangelizacyjną grupę teatralną, zna podstawowe formy przekazu teatralnego, potrafi przygotować spektakl
teatralny, potrafi dzielić się wiedzą
Zagadnienia programowe: teatr jako forma przekazu wiary
religijnej-w poszukiwaniu inspiracji; teatr jako propozycja działań wychowawczych i pomysł na prowadzenie grupy parafialnej,
pomysły na scenariusze teatralne o treści religijnej, przygotowanie scenariuszy zgodnie z rokiem liturgicznym, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą
Przewidywany termin: jesień 2017r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 Czynić uczniów Pana – aktywizujemy dzieci

i młodzież do tworzenia grup i wspólnot parafialnych

Cel szkolenia: zachęcanie katechetów do tworzenia i prowadzenia grup dziecięcych i młodzieżowych przy parafii
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia wie
jak założyć i prowadzić dziecięcą i młodzieżową grupę parafialną; zna ruchy religijne i rodzaje wspólnot działających w Kościele,
zna ich cele i zadania; wie jak aktywizować dzieci i młodzież do
życia wspólnotowego w kościele; potrafi dzielić się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą w parafii z innymi
uczestnikami szkolenia
Zagadnienia programowe: rola małych grup w życiu Kościoła; rodzaje zaangażowania młodych w parafii – grupy dziecięce
i młodzieżowe, ich cele i zadania
Przewidywany termin: listopad 2017 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: Ewa Bembenista, Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna
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 Projekty uczniowskie jako jedna z metod reali-

zacji katechezy

Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie pracy metodą projektu na katechezie
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia wie
czym jest metoda projektu i poszczególne fazy jej realizacji; rozumie dlaczego warto tę metodę stosować w pracy katechetycznej,
ma pozytywne nastawienie wobec innowacji edukacyjnych.
Zagadnienia programowe: projekt edukacyjny jako metoda;
katecheta jako inicjator projektów edukacyjnych z zakresu treści religijnych; walory projektów uczniowskich w katechezie; praktyczne
zastosowanie metody projektów w katechezie na przykładzie projektu edukacyjnego: Adoptujemy wartości księdza Jana Ziei.
Przewidywany termin: październik 2017r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 Biblia w katechezie szkolnej
Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie pracy z Pismem Świętym na katechezie, kształtowanie świadomości, że objaśnianie Słowa Bożego w ramach katechizacji powinno mieć za swe źródło samo Pismo Św., które rozpatrywane
w kontekście tradycji stanowi punkt wyjścia, fundament i normę
nauczania katechizmu
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi
samodzielnie zaprogramować i przeprowadzić katechezę biblijną,
zna zasady hermeneutyki biblijnej; zna metody pracy z tekstem
biblijnym; tworzy scenariusze lekcji; dzieli się posiadaną wiedzą
i doświadczeniem
Zagadnienia programowe: Pismo Święte źródłem nauczania
religii i współczesnej katechezy; miejsce Biblii w katechezie, metody biblijne w katechezie
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Przewidywany termin: październik 2017r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: Ewa Bembenista, Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 Oddzielić ziarno od kąkolu – jak motywować

dzieci i młodzież do dobrych wyborów czytelniczych?
Cel warsztatu: wzmacnianie świadomości znaczenia czytelnictwa oraz ukazanie wartości wypływających z obcowania z lekturą
Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: rozumie rolę i znaczenie czytelnictwa, zna nowości wydawnicze
w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej, potrafi zachęcić
uczniów do świadomych wyborów czytelniczych, znajduje wartości chrześcijańskie w literaturze, umie wykorzystać wybrane
lektury na katechezie; konstruuje scenariusze z wykorzystaniem
dzieła literackiego na katechezie; włącza się w akcję: Cała Polska
czyta dzieciom
Zagadnienia programowe: bogactwo i różnorodność rynków
wydawniczych; prezentacja wybranych dzieł literackich i możliwość wykorzystania ich na katechezie; zadania współczesnej literatury w kształtowaniu postaw i wartości chrześcijańskich
Przewidywany termin: styczeń-marzec 2018 r.
Liczba godzin: 5
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 Trening z Jezusem Chrystusem na katechezie
Cel warsztatu: pogłębianie wiedzy o Jezusie Chrystusie, nawiązanie i utrzymywanie relacji z Mistrzem
Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: rozumie na czym polega trening katechetyczny; wie, że katecheza
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prowadzi ucznia do relacji z Jezusem Chrystusem; potrafi wykorzystać metody i formy pracy treningu katechetycznego; stawia
sobie ambitne cele i dąży do ich realizacji; wie jak skutecznie poprowadzić interioryzację
Zagadnienia programowe: trening katechetyczny – próba definicji; nowoczesne metody i formy pracy oraz wykorzystanie narzędzi TOC na katechezie; przykłady kreatywnych interioryzacji
na katechezie
Przewidywany termin: październik 2017 r.
Liczba godzin: 5
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 „Trudna jest ta mowa” – czyli o potrzebie moty-

wacji na katechezie słów kilka

Cel warsztatu: poszukiwanie klucza do efektywności nauczania katechezy – zapoznanie uczestników szkolenia z nowym spojrzeniem na motywacje uczniów w dydaktyce katechezy
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia rozumie potrzebę motywowania uczniów, zna nowe metody w procesie uczenia się motywacji; potrafi motywować, zachęcać, inspirować ucznia na katechezie
Zagadnienia programowe: motywacja jako cel uświadomiony; motywowanie w nauczaniu katechezy – dzielimy się doświadczeniami; motywacja do nauki i sposoby jej podtrzymywania – opracowanie poradnika metodycznego przez uczestników
szkolenia
Przewidywany termin: styczeń-marzec 2018 r.
Liczba godzin: 5
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak i mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna
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 Nauczyciel w szkole uczącej się. Katecheza XXI

wieku – „Daj się złapać w sieć” – o potrzebie współpracy katechetów miasta Płocka i jej formach.
Główny cel zajęć: zapoznanie uczestników szkolenia z nowym
system wspomagania pracy szkół. Sieci współpracy i samokształcenia jako formy wymiany doświadczeń
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia: zna
założenia nowego systemu wspomagania pracy szkół; rozumie
potrzebę tworzenia sieci współpracy i samokształcenia jako formę wymiany doświadczeń; potrafi wskazać oczekiwania nauczycieli wobec rozwoju zawodowego, wyraża gotowość pracy i wymiany doświadczeń katechetycznych w ramach sieci współpracy
Zagadnienia programowe: założenia nowego systemu wspomagania szkół; doradcy metodyczni i ich rola w nowym systemie wspomagania – sieci współpracy; przykłady dobrych praktyk
pracy w ramach programu Szkoła Ucząca Się
Przewidywany termin: wrzesień 2017 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 Salezjański system prewencyjny – przeżytek
czy zapomniany potencjał?
Główny cel zajęć: popularyzowanie wśród katechetów pedagogiki św. Jana Bosko, odkrywanie jej głównych założeń
Cele szczegółowe: po zakończeniu szkolenia katecheta zna założenia pedagogiki św. Jana Bosko, rozumie potrzebę tworzenia
programów profilaktycznych w pracy z uczniem w szkole, wie jak
tworzyć szkolne programy profilaktyczne oparte o system prewencyjny św. Jana Bosko, dzieli się posiadaną wiedzą i doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia
Zagadnienia programowe: główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko; system prewencyjny księdza Bosko we
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współczesnej profilaktyce; wspólnototwórcze elementy systemu
prewencyjnego św. Jana Bosko
Przewidywany termin: kwiecień 2018 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 „Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem” – ro-

dzina jako wartość fundamentalna

Cel warsztatu: ukazanie roli i znaczenia rodziny jako wartości
priorytetowej w życiu każdego człowieka
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna zamysł Boży dotyczący rodziny; rozumie, że macierzyństwo i ojcostwo są powołaniem; dostrzega zagrożenia współczesnej rodziny;
rozumie naukę św. Jana Pawła II dotyczącą miłości w rodzinie;
troszczy się o bezpieczeństwo rodziny w Polsce i na świecie; tworzy
scenariusze zajęć oparte o nauczanie Kościoła na temat rodziny
Zagadnienia programowe: „Co Bóg złączył, niech człowiek
nie rozdziela” – czyli jak być powinno; … jak jest – o kryzysie rodziny w XXI w.; dlaczego nie jest tak, jak być powinno – refleksja
o rodzinie w świetle nauczania św. Jana Pawła II; rodzina w przyszłości – jak przywrócić rodzinie właściwe miejsce
Przewidywany termin: październik 2017 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Ewa Bembenista, mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; pozwól wziąć udział, a zrozumiem” – metoda dramy na katechezie
Cel warsztatu: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania dramy jako metody aktywizującej w edukacji, wycho-
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waniu, rozwoju dzieci i młodzieży. Tworzenie własnych narzędzi
dramowych
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia wie
czym jest drama; potrafi konstruować narzędzia dramowe; tworzy scenariusze lekcji z wykorzystaniem dramy
Zagadnienia programowe: potrzeba i znaczenie aktywizowania uczniów w ujęciu ogólnym; katecheta – główny projektant
sytuacji dydaktycznej; drama – wchodzenie w role
Przewidywany termin: kwiecień 2018 r.
Liczba godzin: 8
Prowadzący: mgr Ewa Bembenista, mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 „Piórkiem i węglem” na katechezie – praca z wykorzystaniem obrazu
Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie analizy i interpretacji dzieł wielkich mistrzów w świetle wiary
chrześcijańskiej oraz ubogacania katechezy poprzez wykorzystanie dzieł sztuki przedstawiających treści religijne
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi
analizować i interpretować dzieła malarskie w odniesieniu do religii chrześcijańskiej; zna tajemnice warsztatu wielkich mistrzów
pędzla; właściwie wykorzystuje obraz w realizacji procesu katechetycznego
Zagadnienia programowe: analiza wybranych dzieł malarskich i ich interpretacja w świetle wiary chrześcijańskiej; tajemnice warsztatu wielkich mistrzów pędzla; praca z wykorzystaniem
obrazu na katechezie
Przewidywany termin: wrzesień 2017 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Ewa Bembenista, mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna
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 "Między schematem a poszukiwaniem", czyli

o nowych metodach i środkach dydaktycznych oraz
technikach pracy katechety

Cel warsztatu: poznawanie nowych metod, środków dydaktycznych oraz technik pracy katechety
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia: zna
nowoczesne środki dydaktyczne; rozumie i docenia potrzebę
stosowania urządzeń mobilnych i ich możliwości wykorzystania w procesie zdobywania wiedzy; zna i rozumie mechanizmy,
jakie rządzą prawidłowym zastosowaniem rozmaitych środków
dydaktycznych w procesie dydaktycznym; zna wybrane techniki
nauczania i potrafi wykorzystać je w pracy katechetycznej
Zagadnienia programowe: nowoczesne środki dydaktyczne
i ich wpływ na efektywność pracy katechety; aktywizujące metody aktywnego uczenia się; szkolna dydaktyka i praca z grupą
– prezentacja wybranych technik nauczania
Katecheci: rok zatrudnienia 2015
Przewidywany termin: marzec 2018 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Golubiu-Dobrzyniu
A. WARSZTATY

 Pomoce dydaktyczne w katechezie – Rok Liturgiczny
Cel warsztatu: przygotowanie przez nauczycieli pomocy do wykorzystania na katechezach związanych z Rokiem Liturgicznym.
Cele szczegółowe: nauczyciele poznają propozycje wykorzystania pomocy nawiązujących do Roku Liturgicznego, cele realizowane na katechezie dzięki wykorzystaniu tych pomocy.
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Zagadnienia programowe: poznanie uniwersalnych symboli
dla wiary i religii; symbolika liturgiczna, biblijna; praktyczne zastosowanie wybranych metod w katechezie, takich jak: wykorzystanie obrazu.
Przewidywany termin: październik 2017 r.
Liczba godzin: 8
Prowadzący: mgr Iwona Kamińska
Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu,
ul. Szkolna 37
Forma naboru: karta zgłoszenia do 10 października 2017 r.
(na powyższy adres)
Koszt: 50 zł

 Wykorzystanie różnych kanałów informacji
na katechezie – pomoce wirtualne
Cel warsztatu: modyfikowanie ćwiczeń przez nauczyciela
i uczniów, tworzenie własnych ćwiczeń z wykorzystaniem gotowych szablonów.
Cele szczegółowe: obrazy i dźwięki, których dostarczają
techniczne środki wzrokowo — słuchowe, przedstawiają rzeczywistość w sposób różnorodny i bogaty, pobudzanie u uczniów
ciekawości oraz chęci uczenia się, wzbogacenie zajęć o nowe rozwiązania metodyczne, co zachęca uczniów do większego wysiłku
umysłowego i wiary we własne siły.
Zagadnienia programowe: wyszukiwanie i wykorzystywanie
informacji z różnych źródeł. Uczeń posługując się odpowiednimi
systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych
zasobach danych, katalogach, bazach danych; pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia
pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania
w realizowanych zadaniach i projektach.
Przewidywany termin: listopad 2017 r.
Liczba godzin: 10
Prowadzący: mgr Iwona Kamińska
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Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37.
Forma naboru: karta zgłoszenia do 30 października 2017 r.
na powyższy adres)
Koszt: 50 zł

 Wprowadzenie młodzieży w świat wielkich re-

ligii metodą projektu

Cele warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety we
wprowadzeniu uczniów w świat wielkich religii oraz ich istotę
metodą projektu.
Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia zna
pięć największych religii świata i ich istotę; potrafi zaangażować
uczniów w samodzielne poznawanie wiedzy dotyczącej wielkich
religii świata, wykorzystanie poznanej wiedzy w praktyce, uczniowie z pomocą katechety wykonują projekt edukacyjny.
Zagadnienia programowe: poznanie pięciu religii świata:
Hinduizm, Buddyzm, Islam, Judaizm, Chrześcijaństwo, projekt
edukacyjny drogą wszechstronnego rozwoju ucznia, konstruowanie projektów edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności i zdolności katechizowanych.
Przewidywany termin: grudzień 2017 r.
Liczba godzin: 10
Prowadzący: mgr Iwona Kamińska
Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37.
Forma naboru: karta zgłoszenia do 15 listopada 2017 r.
(na powyższy adres)
Koszt: 50 zł

 Budowanie więzi katechety z uczniami
Cel warsztatu: umiejętność stania na straży ustalonych zasad
i równoległe budowanie z grupą więzi emocjonalnych.
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Cele szczegółowe: organizowanie sytuacji sprzyjających
wspólnemu działaniu, co powoduje powstawanie poczucia wspólnoty, „przyłapywanie uczniów na <gorącym>, dobrym uczynku”,
gdyż prawidłowo wypowiedziana pochwała może być ważnym
krokiem w nawiązaniu i pogłębieniu więzi.
Zagadnienia programowe: uczeń w sposób twórczy wykorzystuje opinie, oceny, które o sobie słyszy, do budowania właściwych relacji międzyludzkich; rozumie potrzebę podejmowania
odpowiedzialnych wyborów.
Przewidywany termin: luty 2018 r.
Liczba godzin: 8
Prowadzący: mgr Iwona Kamińska
Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu,
ul. Szkolna 37
Forma naboru: karta zgłoszenia do 30 stycznia 2018 r.
(na powyższy adres)
Koszt: 50zł

 Praca metodą dramy na katechezie. Wykorzy-

stanie opowieści Bruno Ferrero

Cel warsztatu: umiejętność tworzenia atrakcyjnych form scenicznych, interpretacji teatralnej tekstu literackiego
Cele szczegółowe: uczestnik poznaje nietuzinkowe formy sceniczne stanowiące zamkniętą całość lub będących jedną ze składowych części dużej inscenizacji.
Zagadnienia programowe: formy sceniczne jako droga wspomagająca zrozumienie rzeczywistości religijnej; forma wypowiedzi ekspresyjnej.
Przewidywany termin: kwiecień 2018 r.
Liczba godzin: 8
Prowadzący: mgr Iwona Kamińska
Miejsce: Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu,
ul. Szkolna 37
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Forma naboru: karta zgłoszenia do 10 marca 2018 r.
(na powyższy adres)
Koszt: 50 zł
B. KONFERENCJE

 Katecheza a reforma oświaty
Cel konferencji: obawy i nadzieje związane z reformą oświaty,
wpływu reformy oświaty na katechezę
Przewidywany termin: 8 listopada 2017 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Iwona Kamińska
Miejsce: Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37
Forma naboru: karta zgłoszenia do 1 listopada 2017 r.
Koszt: forma bezpłatna

 Rozwiązywanie
na katechezie

problemów

wychowawczych

Cel konferencji: zapoznanie z metodami pozwalającymi przezwyciężać problemy wychowawcze.
Przewidywany termin: 8 grudnia 2017 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Iwona Kamińska
Miejsce: Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szkolna 37
Forma naboru: karta zgłoszenia do 20 listopada 2017 r.
Koszt: forma bezpłatna
Karty zgłoszeń proszę
przesyłać na adres:
Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu
(Iwona Kamińska) ul. Szkolna 37,
87-400 Golub-Dobrzyń

IV. AKCJE KATECHETYCZNO-DUSZPASTERSKIE
* Wzór protokołu konkursowego, z którego należy korzystać przysyłając prace do Wydziału Katechetycznego, znajduje się na końcu
Informatora.
1.

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III
szkoły podstawowej

Temat konkursu: „Droga do świętości św. Stanisława Kostki.”
Celem konkursu jest:
- ukazanie, na czym polega prawdziwa świętość,
- zachęta do bycia wytrwałym w dążeniu do wytyczonego celu,
- propagowanie wartości takich jak: wierność prawdzie i dobru,
pobożność, posłuszeństwo, odwaga,
- zainteresowanie uczniów życiem św. Stanisława Kostki, ukazaniu ważnej roli Patrona dzieci i młodzieży jako przewodnika na
drodze życiowych wyborów,
- zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć w twórczości plastycznej.
Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wybranej
sceny z życia św. Stanisława Kostki. Technika wykonania pracy jest
dowolna, format A 3.
Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne,
samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób
zaprezentowania tematu konkursu.
Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego
przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja
dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły.
Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do
28 lutego 2018 r. Do prac należy dołączyć oświadczenie podpi-
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sane przez rodziców lub prawnych opiekunów; protokół w wersji
papierowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na
końcu Informatora), w którym powinny znaleźć się następujące
dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa
szkoły, adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład
komisji.
Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Wyniki zostaną
ogłoszone dnia 16 marca 2018 r., poprzez zamieszczenie ich na
stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.
2.

Konkurs plastyczny dla uczniów klas III
szkoły podstawowej

Temat konkursu: „Ewangelia św. Mateusza widziana oczami
dziecka”.
Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wybranej
sceny z Ewangelii wg. św. Mateusza. Technika wykonania pracy
jest dowolna, format A 3.
Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne,
samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.
Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego
przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz,
dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii.
Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły.
Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do
1 kwietnia 2018 r. Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów protokół w wersji
papierowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się
na końcu Informatora), w którym powinny znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, sigla biblijne, imię i nazwisko autora pracy,
klasa i pełna nazwa szkoły, adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji.
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Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu finału XXIV Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych (13 kwietnia 2018 r.),
poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.
3.

Konkurs biblijny dla uczniów klas IV-VI
szkoły podstawowej

Temat konkursu: Ewangelia wg św. Mateusza.
Lektura:
1. Pismo Święte, Pallotinum 2003 wyd. 5, Ewangelia wg św. Mateusza;
2. Kurs Biblijny: Zeszyt Kursu Biblijnego nr 4.
- Na etapie szkolnym i parafialnym obowiązują tylko Ewangelia
wg. św. Mateusza, Pismo Święte, Pallotinum 2003, wyd. 5.
- Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązuje: Ewangelia
wg. św. Mateusza, Pismo Święte, Pallotinum 2003, wyd. 5 oraz
Zeszyt Kursu Biblijnego nr 4.
Terminarz Konkursu:
- etap szkolny do 12 stycznia 2018 r. (dotyczy parafii, na terenie
których jest kilka szkół).
- etap parafialny do 9 lutego 2018 r.
- etap dekanalny 1 marca 2018 r. (czwartek).
Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 13 kwietnia 2018 r.
(piątek) w Szkołach Katolickich w Płocku (09-400 Płock; ul.
Abp. A. J. Nowowiejskiego 2).
Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne
Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół podstawowych. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w parafii jest więcej szkół podstawowych niż jedna, przeprowadzony
zostaje etap parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz. Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Dekanalna powołana przez księdza dziekana. Pytania na etap dekanal-
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ny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego do
parafialnego, z parafialnego do dekanalnego oraz z dekanalnego
do diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy otrzymali
najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu. (W przypadku gdy będzie taka sama liczba pkt. komisja organizuje dogrywkę i wyłania dwóch laureatów.)
Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:
Sekretariat Wydziału Katechetycznego
ul. Tumska 3
09-402 Płock
Tel.(24) 262 68 45
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl
4.

Konkurs Wiedzy Religijnej „Benedictus” dla uczniów
gimnazjów oraz klas VII SP diecezji płockiej

Temat konkursu: Św. Stanisław Kostka – życie i przesłanie.
Lektura:
1. ks. J. Cegłowski, Święty Stanisław Kostka wczoraj i dziś, Płock
2007, s. 9-66;
2. ks. T. Jaklewicz, Stanisław Kostka, czyli święty buntownik, źródło: wiara.pl
3. ks. S. Bońkowski, Święty Stanisław Kostka, Płock 1986r,
s. 9-116.
- Na etapie szkolnym, parafialnym i dekanalnym obowiązują:
1. ks. J. Cegłowski, Święty Stanisław Kostka wczoraj i dziś, Płock
2007, s. 9-66;
2. ks. T. Jaklewicz, Stanisław Kostka, czyli święty buntownik, źródło: wiara.pl
- Na etapie diecezjalnym obowiązuje cała podana literatura.
Terminarz Konkursu:
– etap szkolny do 12 stycznia 2018 r. (dotyczy parafii, na terenie
których jest kilka szkół).
– etap parafialny do 9 lutego 2018 r.
– etap dekanalny 1 marca 2018 r. (czwartek).
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Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 18 maja 2018 r. (piątek) w Gimnazjum im. Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnej (ul.
Z. Krasińskiego 25; 06-406 Opinogóra Górna) na terenie parafii
pw. św. Zygmunta w Opinogórze.
Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne
Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów gimnazjów.
W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech nauczycieli,
w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w parafii jest więcej szkół gimnazjalnych niż jedna, przeprowadzony zostaje etap
parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz. Etap
dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Dekanalna powołana przez księdza dziekana. Pytania na etap dekanalny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego do parafialnego,
z parafialnego do dekanalnego oraz z dekanalnego do diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy otrzymali najlepszy
wynik na poszczególnych etapach konkursu. (W przypadku, gdy
będzie taka sama liczba pkt., komisja organizuje dogrywkę i wyłania dwóch laureatów.)
Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela
Sekretariat Wydziału Katechetycznego.
ul. Tumska 3
09-402 Płock
Tel.(24) 262 68 45
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl
5.

Olimpiada Teologii Katolickiej
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

XXVIII Edycja Olimpiady Teologii Katolickiej będzie organizowana przez Diecezję Łódzką pod hasłem POKÓJ I NADZIEJA
DLA EUROPY W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI I FRANCISZKA. Poszczególne etapy olimpiady zostały zaplanowane
w następujących terminach:
- etap szkolny: 22 listopada 2017 (data uzgodniona z organizatorami próbnej matury)
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- etap diecezjalny: 7 marca 2018 r.
- etap ogólnopolski: 5-7 kwietnia 2018 r. w Porszewicach koło
Łodzi.
Etap diecezjalny XXVIII Edycji Olimpiady Teologii Katolickiej
odbędzie się w Szkołach Katolickich w Płocku (09-400 Płock;
ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 2).
Wykaz literatury przewidzianej na poszczególne etapy
Olimpiady znaleźć można na stronie internetowej Olimpiady:
www.otk.pl lub na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej.
6.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej
zapraszają na Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych
i Błogosławionych „Zwykli - niezwykli”

Patronat honorowy: J. E. Biskup Płocki Piotr Libera
Przedmiotem konkursu są max. 10 - minutowe inscenizacje prezentujące epizody z żywotów Świętych i Błogosławionych,
ukazujące wyjątkowość prezentowanej postaci oraz zachęcające
młodych widzów do naśladownictwa.
Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Płockiej.
Liczba osób występujących w etiudzie zależy od indywidualnych potrzeb poszczególnych inscenizacji.
Termin: 18.10.2017 r.
http://ksiaznicaplocka.pl/?s=Zwykli+-+niezwykli
7. Pielgrzymka maturzystów
Dokładne informacje dotyczące organizacji pielgrzymki przekazane zostaną w późniejszym czasie.
8. Pielgrzymka nauczycieli
81. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców
na Jasną Górę odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca 2018 r.

V. PROGRAMY I PODRĘCZNIKI
DO NAUCZANIA RELIGII
obowiązujące w diecezji płockiej
w roku szkolnym 2017/2018
Niżej zamieszczone zostały tytuły programów i podręczników
(oraz ich numery) do nauczania religii w diecezji płockiej w roku
szk. 2017/2018 zaakceptowane przez Biskupa Płockiego.
Szczegółowy wykaz Programów nauczania i podręczników
z przyporządkowanymi im numerami znajduje się także na stronie Komisji Wychowania Katolickiego:
http://www.katecheza.episkopat.pl/bpk.htm
PRZEDSZKOLE
Tytuł programu: „Kochamy dobrego Boga”; nr AZ-0-01/10;
data zatwierdzenia: 09. 06. 2010 r.; (program ogólnopolski).
Tytuł podręcznika: „Jesteśmy rodziną Boga”, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy:
- nr podręcznika: PL-03-01/10-PL-1/11, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 18.07.2011 r., nr dopuszczenia: 393/11,
- nr podręcznika: AZ-03-01/10-PL-1/13, dopuszczony na terenie całego kraju 04.03.2013 r., nr dopuszczenia: 153/13.
Tytuł programu: „W radości dzieci Bożych" - AZ-0-04/3; data
zatwierdzenia: 26.03.2004 r.; program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: „Kocham dobrego Boga”, red. D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala, Wydawnictwo Jedność, Kielce
– nr podręcznika: AZ-03-04/3-1; dopuszczony aktualnie na terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23 kwietnia 2016 r.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
I etap edukacyjny (klasy I-III)
Tytuł programu: „W drodze do Wieczernika”; nr AZ-1-01/10;
data zatwierdzenia: 9.06.2010 r.; program ogólnopolski.
Klasa I
Tytuł podręcznika: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, red. A.
Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy:
- nr podręcznika: PL-11-01/10-PL-1/11, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 16.07.2012 r., nr dopuszczenia: 676/12,
- nr podręcznika: AZ-11-01/10-PL-2/13, dopuszczony na terenie całego kraju 20.05.2013 r., nr dopuszczenia: 448/13.
Klasa II
Tytuł podręcznika: „Kochamy Pana Jezusa”, red. A. Krasiński,
Płocki Instytut Wydawniczy;
Zeszyt ćwiczeń: „Kochamy Pana Jezusa”, red. A. Krasiński,
Płocki Instytut Wydawniczy:
- nr podręcznika: PL-12-01/10-PL-3/13, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 21.06.2013 r., nr dopuszczenia: 554/13,
- nr podręcznika: AZ-12-01/10-PL-1/14, dopuszczony na terenie całego kraju 5.05.2014 r., nr dopuszczenia: 195/14.
Klasa III
Tytuł podręcznika: „Przyjmujemy Pana Jezusa”, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy;
Zeszyt ćwiczeń: „Przyjmujemy Pana Jezusa”, red. A. Krasiński,
Płocki Instytut Wydawniczy:
- nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 17.06.2014 r., nr dopuszczenia: 297/14,
- nr podręcznika: AZ-13-01/10-PL-3/14, dopuszczony na terenie całego kraju 1.12.2014 r., nr dopuszczenia: 567/14.
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II etap edukacyjny (klasy IV-VII)
Klasy IV-V
Tytuł programu: „Wierzę w Boga i kocham Kościół”- nr AZ2-01/15, data zatwierdzenia: 21. 09. 2015 r.; program ogólnopolski.
Klasa IV
Tytuł podręcznika: „Wierzę w Boga Ojca", red. A. Krasiński,
Płocki Instytut Wydawniczy;
Zeszyt ucznia: „Wierzę w Boga Ojca", red. A. Krasiński, Płocki
Instytut Wydawniczy:
- nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na terenie diecezji płockiej 18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15,
- nr podręcznika: AZ-21-01/15-PL-2/15, dopuszczony na terenie całego kraju 19.10.2015 r., nr dopuszczenia: 340/15.
W ramach przygotowania do Odnowienia Przyrzeczeń
Chrzcielnych obowiązuje: „W Drodze do źródła. Przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych”, red. A. Krasiński,
Płocki Instytut Wydawniczy
Rok wydania: 2016 wyd. II poprawione ISBN: 978-83-65397-35-5
Klasa V
Tytuł podręcznika: „Ufam Synowi Bożemu”, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy
Zeszyt ćwiczeń: „Ufam Synowi Bożemu”, red. A. Krasiński,
Płocki Instytut Wydawniczy
- nr podręcznika: PL-22-01/15-PL-1/16, dopuszczony dla diecezji płockiej 13.06.2016 r., nr dopuszczenia: 85/16.
Klasa VI
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę - AZ-2-01/10,
data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.
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Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
Zeszyt ćwiczeń: Wierzę w Kościół. Karty Pracy, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, (Lublin),-nr podręcznika: AZ-2301/10-LU-2/14.
Klasa VII
(dawna klasa I Gimnazjum)
Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem” – AZ-301/10; data zatwierdzenia: 9.06.2010 r.; program ogólnopolski.
(A)
Tytuł podręcznika: „Jezus uczy i zbawia”, red. Z. Marek,
Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-31-01/
10-KR-2/12; data zatwierdzenia: 11.06. 2012 r.; nr imprimatur 1626/2012.
(B)
Tytuł podręcznika: „Szukam was”, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-1/11; data
zatwierdzenia: 30.05.2011 r.; nr imprimatur: 1653/11.
(C)
Tytuł podręcznika: „Spotkanie ze Słowem”, red. J. Szpet, D.
Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr podręcznika: AZ-31-01/10-PO-1/11; data zatwierdzenia: 18.07.2011 r.
(D)
Tytuł podręcznika: „Spotykam Twoje Słowo”, red. P. Mąkosa,
Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr podręcznika: AZ-31-01/10LU-1/12; nr imprimatur: 252/2012.
(E)
Tytuł programu: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako
chrześcijanin? nr: AZ-3-01/13, data zatwierdzenia: 9.04.2013 r.,
program ogólnopolski.
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Tytuł podręcznika: „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność, nr podręcznika: AZ-31-01/13-KI-3/13, data zatwierdzenia
28.10.2013 r.
GIMNAZJUM
Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem”; nr: AZ-301/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.
(A)
Klasa II
Tytuł podręcznika: „Jezus działa i zbawia”, red. Z. Marek, A.
Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-3201/10-KR-12/13; data zatwierdzenia: 20.05.2013 r.; nr imprimatur 674/2013.
Klasa III
Tytuł podręcznika: „Jezus prowadzi i zbawia”, red. Z. Marek,
A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ033-01/10-KR-2/14; data zatwierdzenia: 13.01.2014 r.; nr imprimatur: 367/2014.
(B)
Klasa II
Tytuł podręcznika: „Jestem z wami”, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-3/12;
data zatwierdzenia: 11.06.2012 r.; nr imprimatur: 1962/2012.
Klasa III
Tytuł podręcznika: „Chodźmy razem”, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika:AZ-33-01/10-KR-4/13;
data zatwierdzenia: 11.04.2013 r.; nr imprimatur: 927/2013.
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(C)
Klasa II
Tytuł podręcznika: „Aby nie ustać w drodze”, red. J. Szpet, D.
Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr podręcznika: AZ-32-01/10-PO-1/12; data zatwierdzenia: 16.07.2012 r.
Klasa III
Tytuł podręcznika: „Żyć w miłości Boga”, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr podręcznika:
AZ-33-01/10-PO-3/13; data zatwierdzenia: 8.07.2013 r.
(D)
Klasa II
Tytuł podręcznika: „Z Tobą idę przez życie”, red. P. Mąkosa,
Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr podręcznika: AZ-32-01/10LU-1/13; nr imprimatur: 132/2013.
Klasa III
Tytuł podręcznika: „Żyję Twoją miłością”, red. P. Mąkosa,
Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr podręcznika: AZ-33-01/10LU-1/14; nr imprimatur: 65/ 2014.
(E)
Klasa II
Tytuł podręcznika: „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”, red. P. Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa; nr podręcznika:AZ-32-01/10-WA-1/13, data zatwierdzenia 11.04.2013 r.
Klasa III
Tytuł podręcznika: „Wy jesteście światłem świata”, red. P. Tomasik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa; nr podręcznika:AZ-33-01/10-WA-1/14
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LICEUM
(A)
Tytuł programu: „Świadek Chrystusa” – AZ-4-01/10; data zatwierdzenia: 9.06.2010 r.; program ogólnopolski.
Klasa I
Tytuł podręcznika: „W Kościele”, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-41-01/10-KR-1/12; data
zatwierdzenia: 26.05.2012 r.; nr dopuszczenia: 1625/2012.
Klasa II
Tytuł podręcznika: „W świecie”, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-42-01/
10-KR-6/13; data zatwierdzenia: 6.05.2013 r.; nr dopuszczenia: 673/2013.
Klasa III
Tytuł podręcznika: „W rodzinie”, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-43-01/
10-KR-3/14; data zatwierdzenia: 13.01.2014 r.; nr dopuszczenia: 287/2014.
(B)
Tytuł programu: „Świadek Chrystusa” – AZ-4-01/10; data zatwierdzenia: 9. 06. 2010 r.; program ogólnopolski.
Klasa I
Tytuł podręcznika: „Moje miejsce w Kościele”, red. J Szpet, D.
Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr podręcznika: nr AZ-41-01/10-PO-1/11; data zatwierdzenia 12.09.2011r.;
nr dopuszczenia: 2673/2012.
Klasa II
Tytuł podręcznika: „Moje miejsce w świecie”, red. J Szpet, D.
Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań nr podręcznika: AZ-42-01/10-PO-1/12; data zatwierdzenia 21.11.2012 r.;
nr dopuszczenia: 5218/2012.
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Klasa III
Tytuł podręcznika: „Moje miejsce w rodzinie”, red. J Szpet, D.
Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań nr podręcznika: AZ-43-01/10-PO-1/14; data zatwierdzenia 2.06.2014 r.
LICEUM I TECHNIKUM
(A)
Tytuł programu: „Świadek Chrystusa” – AZ-4-01/10; data zatwierdzenia: 9.06.2010 r.; program ogólnopolski.
Klasa I
Tytuł podręcznika: „Świadczę o Jezusie w Kościele”, red. W.
Galant, R. Strus; Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr podręcznika: AZ-41-01/10-LU-1/12.
Klasa II
Tytuł podręcznika: „Świadczę o Jezusie w świecie”, red. W.
Galant, R. Strus; Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr podręcznika: AZ- 42-01/10-LU-4/13.
Klasa III liceum i IV technikum
Tytuł podręcznika: „Świadczę o Jezusie w rodzinie”, red. W.
Galant, R. Strus; Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr podręcznika:AZ-43-01/10-LU-3/14
Klasa III technikum
Tytuł podręcznika: „Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka”, red. R. Strus; Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr podręcznika: AZ-63-01/10-LU-1/15
(B)
Tytuł programu: „Żyć, aby wierzyć i kochać” – AZ-4-03/12;
data zatwierdzenia: 30.05.2012 r.; program ogólnopolski.
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Klasa I
Tytuł podręcznika: „W blasku Bożej prawdy”, red. J. Czerkawski,
E. Kondrak, B. Nosek; Wydawnictwo Jedność, Kielce; nr podręcznika: nr AZ-41-03/12-KI-1/12; data zatwierdzenie 30.05.2012 r.
Klasa II
Tytuł podręcznika: „Na drogach wiary”, red. T. Śmiech, E.
Kondrak, B. Nosek; Wydawnictwo Jedność, Kielce; nr podręcznika: nr AZ-42-03/12-KI-2/13
Klasa III liceum i IV technikum
Tytuł podręcznika: „W bogactwie miłości”, red. J. Czerkawski,
E. Kondrak, B. Nosek; Wydawnictwo Jedność, Kielce; nr podręcznika: nr AZ-43-03/12-KI-1/14
Klasa III technikum
Tytuł podręcznika: „Za progiem nadziei”, red. T. Śmiech, E.
Kondrak, B. Nosek; Wydawnictwo Jedność, Kielce;nr podręcznika: nr AZ-43-01/12-KI-2/14
TECHNIKUM
Tytuł programu: „Świadek Chrystusa” – AZ-6-01/10; data zatwierdzenia: 9.06.2010 r.; program ogólnopolski.
Klasa I
Tytuł podręcznika: „W Kościele”, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM – Kraków nr podręcznika: AZ-41-01/10-KR-1/12; data
zatwierdzenia: 26.05.2012 r.; nr imprimatur: 1625/2012.
Klasa II
Tytuł podręcznika: „W świecie”, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-42-01/
10-KR-6/13; data zatwierdzenia: 6. 05. 2013 r.; nr dopuszczenia: 673/2013
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Klasa III i IV
Tytuł podręcznika: „W rodzinie”, red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-43-01/
10-KR-3/14; data zatwierdzenia: 13.01.2014 r.; nr dopuszczenia: 287/2014
SZKOŁA ZAWODOWA
Tytuł programu: „Bądźcie mocni!” – AZ-5-07/12; data zatwierdzenia: 22.10.2012 r.; program ogólnopolski.
Klasa I
Tytuł podręcznika: „Mocni wiarą”, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków; nr podręcznika:AZ-51-07/12-KR-3/13
Klasa II
Tytuł podręcznika: „Mocni nadzieją”, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków; nr podręcznika: AZ-52-07/12-KR-8/13
Klasa III
Tytuł podręcznika: „Mocni miłością", red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków; nr podręcznika: KR-53-07/12-KR-6/15
PROGRAMY DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH
(dane ze strony Biura Programowania Katechezy przy Komisji
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski)
GN-9i-01/16, data zatwierdzenia: 22.08.2016 r., dla archidiecezji gnieźnieńskiej, tytuł: W ramionach Ojca, red. A. Kielar, J.
Tomczak, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym i znacznym.
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AX-1i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla
klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami
dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.
AZ-1h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski,
dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do
31.08.2019 r.
AX-2i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski,
dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz
pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0, dopuszczony do
31.08.2019 r.
AZ-2h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski,
dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do
31.08.2019 r.
AZ-3i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla
klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.
AZ-3h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do
31.08.2019 r.
AZ-3d-05/1, data zatwierdzenia: 22.02.2005 r., ogólnopolski,
dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących, M. Polak,
dopuszczony do 31.08.2019 r.
AZ-5h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski, dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do
31.08.2019 r.

VI. LAUREACI DIECEZJALNYCH KONKURSÓW
Z ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
* W prezentowanym zestawieniu podawane są parafie szkoły laureata, stąd nie zawsze będą one tożsame z parafiami zamieszkania.
Wyniki Rodzinnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
Płock, 6 stycznia 2017 r.

M Nazwisko i Imiona, Rodzina Opiekun
I

Rodzina Agnieszki i Grzegorza
Tyńska
TOMASIKÓW;
Agnieszka
Syn Dawid

Rodzina Agnieszki
II i Bogdana PACHNIEWSKICH;
Córka Weronika
Rodzina Marzeny
III i Piotra JANICKICH;
Syn Kacper
W

Rodzina Sylwii ZIELIŃSKIEJ;
Syn Alan

Rodzina Agnieszki
W i Edwarda ZALEWSKICH;
Syn Wiktor
Rodzina Anny (Kluk)
W i Piotra STANIEWSKICH;
Córki Alicja i Maja

Marzenna
Matkowska
Cichocka Anna
Żabka Beata

Staniszewska
Bernadetta

Woźniak Edyta
Zdrojewska Anna
Rejniak Jolanta

Szkoła

Parafia

Zespól Szkół Nr 2
Szkoła Podstawowa nr 21;
w Płocku

pw. św. Stanisława
Kostki
w Płocku

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Wł. Broniewskiego;
w Płocku

pw. św. Benedykta
w Płocku

Zespól Szkół Nr 3; Gimnazjum
Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gen. Józefa Hallera;
w Płocku
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 23
im. Armii Krajowej; w Płocku
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22;
w Płocku
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22;
w Płocku

pw. św. Jadwigi
Królowej w Płocku
pw. Świętego
Krzyża w Płocku
pw. św.
Wojciecha
w Płocku
pw. św.
Wojciecha
w Płocku
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W

Rodzina Kariny i Gabriela
BIEŃKOWSKICH; Syn Wiktor

Wrzeszczyńska
Emilia

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 22;
w Płocku
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Mikołaja Kopernika;
w Płocku

pw. św.
Wojciecha
w Płocku
pw. św.
Jana Chrzciciela
w Płocku

Rodzina Anny i Pawła
W MÓWIŃSKICH;
Syn Jan

Popek Alicja

Rodzina Anny i Artura
W KOMINIAKÓW;
Synowie Karol i Michał

Śladowska
Agnieszka

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Mikołaja Kopernika;
w Płocku

pw. św.
Jana Chrzciciela
w Płocku

Rodzina Olgi i Pawła
W ZASOŃSKICH;
Córka Emilia

-------------------

Miejskie Przedszkole nr 9;
w Płocku

pw. Maksymiliana
Kolbego w Płocku

Rodziny i Agnieszki
W CIESZKOWSKIEJ;
Syn Jakub

Popek Ewa

Szkoła Podstawowa
w Ciółkówku

pw. św. Michała
Archanioła
w Woźnikach

Rodzina Luizy i Sylwestra
W KUDŁÓW;
Córka Kamila

Miejskie Przedszkole Nr 25
Chojnacka Bożena ul. K. Wielkiego 6A;
w Płocku

Rodzina Teresy i Artura
W GOŁĘBIOWSKICH;
Córka Zuzanna

Agnieszka Wojda

Szkoła Podstawowa Nr 20
im. Wł. Broniewskiego;
w Płocku

pw. św. Jakuba
w Płocku

Rodzina Marleny i Artura
W BEDNARCZUKÓW;
Dzieci Anna i Szymon

Agnieszka Wojda

Szkoła Podstawowa Nr 20
im. Wł. Broniewskiego;
w Płocku

pw. św. Jakuba
w Płocku

Rodzina Marty i Piotra
W WOŹNOWSKICH;
Córka Izabela

Szkoła Podstawowa nr 12
pw. św. Józefa
Krajewska Aldona im. M. Zimińskiej - Sygetyńskiej
w Płocku
w Płocku

pw. św. Bartłomieja
w Płocku
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Wyniki konkursu plastycznego
„Moja Rodzina – drzewo genealogiczne.”Płock, 11 V 2017 r.

M
I
II
III
W
W
W
W

Nazwisko i Imię

Szkoła

Rodzina Bogumiły
i Romana Nowakowskich
c: Natalia
Rodzina Emilii i Arkadiusza Adamkowskich
c: Julia Maria
Rodzina Katarzyny i Sławomira Tomaszewskich
c: Kinga

Szkoła Podstawowa nr 18
im. Jana Zygmunta Jakubowskiego;
w Płocku
Szkoła Podstawowa
im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego; w Słupnie
Niepubliczne Gimnazjum Katolickie
im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego
i bł. bp. L. Wetmańskiego w Sikorzu
Szkoła Podstawowa Nr 16
Rodzina Ewa Koston
im. Mikołaja Kopernika
c: Oliwia
w Płocku
Rodzina Marty i Macieja Szkoła Podstawowa Nr 16
Kudźba
im. Mikołaja Kopernika
c: Majka
w Płocku
Rodzina Magdaleny i
Szkoła Podstawowa Nr 16
Piotra Ołdakowskich
im. Mikołaja Kopernika
s: Jan
w Płocku
Rodzina Agnieszki i Bog- Szkoła Podstawowa Nr 5
dana Pachniewskich
im. Władysława Broniewskiego;
c: Weronika
w Płocku

Nauczyciel/
opiekun

Parafia

Kolimeczkow
Katarzyna

par. pw. Ducha
Świętego w Płocku

ks. Rafał
Gutkowski

par. pw. św. Marcina` w Słupnie

ks. Mariusz Oryl

par. pw. św. Barbary
w Sikorzu

Alicja Popek

par. pw. św. Jana
Chrzciciela w Płocku

Agnieszka
Magdalena
Śladowska
Agnieszka
Magdalena
Śladowska
Marzenna
Bogumiła
Matkowska

par. pw. św. Jana
Chrzciciela w Płocku
par. pw. św. Jana
Chrzciciela w Płocku
par. pw. św. Benedykta w Płocku
Radziwiu

Wyniki XXIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla uczniów
klas IV- VI szkół podstawowych na temat: „Dzieje Apostolskie”. Finał odbył się w Szkole Podstawowej w Zespole
Szkół nr 2 w Ciachcinie na terenie parafii św. Stanisława BM
w Ciachcinie dnia 28 IV 2017 r.

M Nazwisko i Imię Katecheta
I

BORKOWSKI
Szymon

Agnieszka
Rogowska

Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Kostki
w Starym Gralewie

Parafia

Dekanat

pw. św. Małgorzaty
w Gralewie

Raciążski

53

Laureaci diecezjalnych konkursów

II

OLSZEWSKI
Tomasz

III

KRUSZYŃSKA
Stella

IV

MIKIEWICZ
Gabriela

V

RUDNICKI
Kamil

Szkoła Podstawowa
ks. Jacek Robert
im. Marii Konopnickiej
Gołębiowski
Dąbrowa k/Mławy
Szkoła Podstawowa
Wioletta
im. Szczepana Dobosza
Kaluszkiewicz
w Sońsku
Szkoła Podstawowa
Wioletta
im. Szczepana Dobosza
Kaluszkiewicz ul. Szkolna 4
w Sońsku
Monika
Szkoła Podstawowa Nr 3
Krystyna
im. Obrońców Westerplatte
Zaręba
w Gostyninie

pw. św. Stanisława BM
w Dąbrowie

Strzegowski

pw. św. Wita, Modesta i Ciechanów
Krescencji w Sońsku
Wsch.
pw. św. Wita, Modesta i Ciechanów
Krescencji w Sońsku
Wsch.
pw. św. Marcina
w Gostyninie

Gostyniński

Wyniki Konkursu plastycznego dla uczniów klas III szkoły
podstawowej „Początki Kościoła widziane oczami dziecka”.

M
I
I
II

II

II
II

Nazwisko i
Imię
Pawłowski
Hubert

Nauczyciel Szkoła
Kantorska
Alicja

Parafia Szkoły

Tytuł pracy

pw. Matki Bożej Szka- Nawrócenie
plerznej w Okalewie Szawła
Podróże
Piórkowski Gutkowska Zespół Szkół Szkoła Podstawowa pw. św. Apolonii w
misyjne św.
Jakub
Zofia
w Borkowie Kościelnym
Borkowie Kościelnym
Pawła
Szkoła Podstawowa
Zesłanie
Juszczyk
Ewa Mariola
pw. św. Katarzyny
im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Ducha
Julia
Zychora
w Nasielsku
w Starych Pieścirogach
Świętego
Szkoła Podstawowa Nr 4
pw. Bł. Płockich BiWdowiński Piotrowska im. 21 Warszawskiego Pułku
Chrzest
skupów Męczenników
Michał
Jolanta
Piechoty „Dzieci Warszawy”
dworzanina
w Ciechanowie
w Ciechanowie
Zesłanie
Wdowiński ks. Kaniecki Szkoła Podstawowa
pw. św. Andrzeja Ap.
Ducha
Miłosz
Karol
w Romanach Seborach
w Skierkowiźnie
Świętego
Szymerska
Matuszewski
Zespół Szkół
pw. św. Katarzyny w Uzdrowienie
Elżbieta
Wojciech
w Łęgu Probostwie
Łęgu Probostwie
chromego
Bożena
Szkoła Podstawowa w Okalewie
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Karaśkiewicz Cieślak
III
Weronika
Beata
Rogowicz
III
Marcin

Zespól Szkół Nr 1
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Wł. Broniewskiego
w Makowie Mazowieckim

ks. Smoliński Szkoła Podstawowa
Leszek
w Gójsku
Joniak
Małgorzata
Ewa

Zespół Szkół Samorządowych
Szkoła Podstawowa
w Rościszewie
Szkoła Podstawowa
Kaluszkieim. Szczepana Dobosza
wicz Wioletta
w Sońsku
Zespół Szkół nr 2
Olszewska
Szkoła Podstawowa
Katarzyna
im. Noblistów Polskich
Beata
w Ciachcinie

Zesłanie
pw. św. Józefa w MaDucha
kowie Mazowieckim
Świętego
Zesłanie
Ducha
Świętego
Zesłanie
pw. św. Józefa
Ducha
w Rościszewie
Świętego
Cudowne
pw. Witam Modesta i
uwolnienie
Krescencji w Sońsku
z więzienia
Jezus
pw. św. Stanisława uwalnia od
BM w Ciachcinie
grzechu Dz
3,26
pw. św. Wita,
Zesłanie
Modesta i Krescencji Ducha
w Sierpcu
Świętego
pw. Wniebowzięcia
WniebowstąNMP w Dobrzyniu
pienie
n. W.
pw. św. Mikołaja w
Gójsku

W

Cichorek
Kacper

W

Łączyńska
Anna

W

Mioduski
Gabriel

W

Mosakowska Hołubicka
Halina
Zofia

W

Nowakowska Bukowska
Daria
Elżbieta

W

Olszewska
Nowakowska
Katarzyna
Wiktoria
Beata

W

Obrębska
Gabriela

Zespół Szkół
Kubińska
Szkoła Podstawowa
Donata Lidia im. M. Czechowskiej
w Radzanowie n. Wkrą

Męczeńpw. św. Rocha w
stwo św.
Radzanowie n. Wkrą
Szczepana

W

Placek
Sylwia

Hołubicka
Zofia

pw. św. Wita,
Modesta i Krescencji
w Sierpcu

I Prywatna Szkoła Podstawowa
w Sierpcu
Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Dobrzyniu n. Wisłą
Zespół Szkół nr
Szkoła Podstawowa
im. Noblistów Polskich
w Ciachcinie

I Prywatna Szkoła Podstawowa
w Sierpcu

pw. św. Stanisława
BM w Ciachcinie

Przemiana
serca
Dz. 2,37

I przyłączyło
się owego
dnia Dz 2,41
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W

Pogroszewska Wrześniew- II Prywatna Szkoła Podstawowa
Lidia
ska Wioletta ZO-K „Profesor” w Płocku

W

Rososińska
Kinga

W

Stasiak
Szymon

Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
w Borkowie Kościelnym
Szkoła Podstawowa
Meler Izabela w Sosnowie
87-515 Rogowo
Gutkowska
Zofia

Pobyt
Apostoła na
Malcie
Zesłanie
pw. św. Apolonii w
Ducha
Borkowie Kościelnym
Świętego
pw. św. Stanisława
Kostki w Płocku

pw. św. Bartłomieja
w Rogowie

Uzdrowienie
chromego

Wyniki XVII Konkursu Wiedzy Religijnej „Benedictus” – dla
uczniów gimnazjów diecezji płockiej „Bohaterowie biblijni
w Księgach Ezdrasza, Nehemiasza i Tobiasza”. Finał odbył się na terenie parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji
w Sońsku 19 V 2017 r.

M

Nazwisko i
Imię

Katecheta

I

CHUMA
Weronika

ks. Świgoński
Marek

CHMIELIŃSKA
II
Karolina

ks. Szumski
Sławomir

Adres Szkoły

Parafia

Dekanat

Zespół Placówek Oświatowych
Publiczne Gimnazjum
w Gołyminie Ośrodku
Zespół Placówek Oświatowych
Gimnazjum Publiczne
im. Papieża Jana Pawła II
w Grudusku

pw. św. Jana
Chrzciciela
w Gołyminie

Makowski

pw. św. Apostołów
Ciechanów
Piotra i Pawła w
Zach.
Grudusku

III

WÓDKIEWICZ
Zuzanna

ks. Wichorow- Publiczne Gimnazjum
ski Jacek
w Krzynowłodze Małej

pw. św. Dominika
w Krzynowłodze
Małej

W

KLONOWSKA
Aleksandra

Czaplicka Bar- Publiczne Gimnazjum
bara Bożena w Krzynowłodze Małej

pw. Wszystkich
Świętych w Krzy- Dzierzgowski
nowłodze Wielkiej

W

CHRAPKOWSKA
Angelika

Bukowska
Trzeciak
Krystyna

pw. św. Marii Mag- Dobrzyń n.
daleny w Mokowie Wisłą

Publiczne Gimnazjum
im. Lecha Wałęsy
w Chalinie

Dzierzgowski
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Wyniki etapu diecezjalnego
XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej
„Orędzie Fatimskie, jako znak nadziei
dany przez Miłosiernego Ojca”.
Olimpiada odbyła się w WSD w Płocku 12 I 2017 r.

L.P.

Nazwisko i
Imię

Nauczyciel

Szkoła

Parafia szkoły Dekanat

I

Czarnomska
Zuzanna

BONIAKOWSKA
Agnieszka

I Liceum Ogólnokształcące
im. Zygmunta Krasińskiego
w Ciechanowie

par. pw. św.
Piotra
w Ciechanowie

Ciechanów
Zach.

II

TARNOWSKA
Monika

BONIAKOWSKA
Agnieszka

I Liceum Ogólnokształcące
im. Zygmunta Krasińskiego
w Ciechanowie

par. pw. św.
Piotra
w Ciechanowie

Ciechanów
Zach.

par. pw. Św.
Marcina
w Gostyninie

Gostyniński

II

WICHROWSKI Ks. KOWALSKI
Krzysztof
Kamil

Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Gostyninie

W

CHMIELEWSKI KOWALSKI
Przemysław Sławomir

I Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku

par. pw. Michała
Archanioła
Płoński
w Płońsku

W

FRYZOWSKA
Ewelina

KOWALSKI
Sławomir

I Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku

par. pw. Michała
Archanioła
Płoński
w Płońsku

W

KAMIŃSKA
Małgorzata

Liceum Ogólnokształcące
Ks. ROKICKI Paweł im. Marsz. S. Małachowskiego
w Płocku

par. pw. św.
Bartłomieja
w Płocku

Płocki
Zach.
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Wyniki etapu diecezjalnego 21. Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Konkurs odbył się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia”
w Płocku 25 IV 2017 r.

M

Nazwisko i
Imię

Katecheta

Szkoła

Parafia szkoły

Dekanat

I

BARAŃSKI
Łukasz

KACPERSKA
Urszula

Zespół Szkół Nr 2
w Płońsku

pw. św. Michała
Archanioła
w Płońsku

Płoński

II

JASIŃSKA
Mariola

ks. MARCINIAK
Jacek

Katolickie Liceum
Ogólnokształcące
w Mławie

III

BĘBENEK
Paulina

KOWALSKI
Sławomir

I Liceum Ogólnokształcące
im. H. Sienkiewicza
w Płońsku

pw. św. Michała
Archanioła
w Płońsku

Płoński

W

CHMIELIŃSKA
Justyna

BONIAKOWSKA
Agnieszka

I Liceum Ogólnokształcące
im. Z. Krasińskiego
w Ciechanowie

pw. św. Piotra Ap.
w Ciechanowie

Ciechanów
Zach.

W

KEMICER
Igor

Ks. ROKICKI
Paweł

Liceum Ogólnokształcące
pw. św. Bartłomieja Płock
im. Marsz. S. Małachowskiego
w Płocku
Zach.
w Płocku

W

SLIWIŃSKA
Aneta

KOWALSKI
Sławomir

I Liceum Ogólnokształcące
Im. H. Sienkiewicza
w Płońsku

pw. św. Michała
Archanioła
w Płońsku

Płoński

W

CHMIELEWSKI
Przemysław

KOWALSKI
Sławomir

I Liceum Ogólnokształcące
Im. H. Sienkiewicza
w Płońsku

pw. św. Michała
Archanioła w
Płońsku

Płoński

Mławski
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VII. KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP
BIURO PROGRAMOWANIA KATECHEZY
Informacja Komisji Wychowania Katolickiego KEP
Komunikat Prezydium KEP dotyczący nauczania religii
w szkole (2 lutego 2016 r.)
W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie
ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych
przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni
okres w czasie rządów władz komunistycznych w Polsce. Dzisiaj
Kościół może bez przeszkód prowadzić nauczanie religii w szkołach. Minęły czasy zmagań o swobodę katechizacji. Wielu z nas
pamięta, ile to kosztowało ofiar i odwagi ze strony społeczeństwa
katolickiego w naszym Kraju. Poprzez przywrócenie nauczania
religii w szkole została naprawiona jedna z krzywd, która spotkała
ludzi wierzących w czasach systemu totalitarnego.
1. Szanując opinię obywateli podpisanych pod wskazanym
wyżej projektem, należy wziąć pod uwagę wolę kilku milionów
rodziców i uczniów, którzy chcą nauki religii w szkołach w obecnej formie i na obowiązujących zasadach. Zgodnie z danymi przekazanymi przez diecezje do Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski, w roku szkolnym 2014/2015 w lekcjach religii uczestniczyło ponad 87 % dzieci i młodzieży. Biorąc
pod uwagę fakt, iż lekcje religii jako przedmiot nieobowiązkowy
są organizowane na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów,
na mocy art. 53 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, że nauczanie religii jest odpowiedzią na rzeczywistą
potrzebę obywateli i stanowi poszanowanie konstytucyjnego pra-

wa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48).
2. Finansowanie lekcji religii związków wyznaniowych z budżetu państwa nie tylko nie stanowi naruszenia konstytucyjnej
zasady bezstronności władz publicznych, ale jest formą realizowania zasady współdziałania Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz Państwa dla dobra człowieka i dobra wspólnego
(art. 25 ust. 3 Konstytucji RP).
3. Domaganie się przez autorów projektu ustawy, aby nauczanie religii było finansowane przez Kościół lub rodziców, oznacza
w istocie dodatkowe obciążenie rodziców – członków Kościoła, których dzieci uczęszczają na katechezę w szkole. Nie można przy tym zapominać, iż zdecydowana większość podatników
w Polsce to katolicy, którzy przeznaczają swoje podatki także
na finansowanie szkół.
4. Należy ponadto zauważyć, że nauczanie religii w publicznym systemie oświaty ma miejsce w wielu krajach Europy i jest
ono finansowane ze środków publicznych. Regulacje prawne
w tej materii przyjęte w prawie polskim odpowiadają zatem standardom europejskim. Nie jest bowiem możliwe świadczenie pracy przez pracownika bez ekwiwalentu w postaci wynagrodzenia
wypłacanego przez pracodawcę.
5. Przypominamy, że nauczanie religii, poza wymiarem ewangelizacyjnym, ma także swój szczególny wymiar humanistyczny
i kulturowy. Wprowadza bowiem w historię i kulturę, zarówno
duchową, jak i materialną Polski i świata. Nie da się bowiem dobrze zrozumieć historii, kultury, literatury, czy sztuki bez znajomości chrześcijaństwa, w tym również tradycji biblijnej Starego
i Nowego Testamentu.
6. Nauczanie religii ma także bardzo ważny aspekt wychowawczy. Dzieci i młodzież mają prawo do tego, aby na lekcji religii
rozmawiać o swych problemach, dylematach, obawach i radościach. W praktyce uczący religii są osobami zaufania publicznego. Dlatego nie powinno się odbierać dzieciom i młodzieży
okazji do rozmowy o wartościach chrześcijańskich w środowisku
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szkolnym, tym bardziej w tak ważnym dla nich czasie dorastania
i kształtowania charakterów. Badania społeczne jasno wykazują,
że formacja religijna wyraźnie przekłada się na jakość codziennego życia i pozytywne wybory człowieka. Szkoła „światopoglądowo neutralna” lub „świecka”, z której religię się wyklucza, przeciwna jest fundamentalnym zasadom wychowawczym. Taka szkoła
w rzeczywistości zmienia się w szkołę ateistyczną i ateizującą.
7. Dziękujemy katechetom świeckim i duchownym za ich
pełen poświęcenia trud nauczania religii, który jest służbą dla
młodego pokolenia Polaków. Jesteśmy wdzięczni także władzom
świeckim, które – szanując wolę obywateli – troszczą się o właściwą organizację nauczania religii w placówkach oświatowych.
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP
Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP
Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny KEP
Warszawa, 02.02.2016 r.

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski
dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania

Wstęp
1. Niniejszy dokument zawiera podstawowe wskazania dotyczące przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu
bierzmowania, przy zachowaniu praw biskupów diecezjalnych.
Określa on minimalny zakres formacji, która powinna być prowadzona w każdej parafii. Dokument ma na celu także określenie
zakresu bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania.

Dokumenty XLIII Synodu Diecezji Płockiej
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I. Wprowadzenie teologiczne
2. Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie
do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami
chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu
(LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien
przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).
3. Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie,
ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia
wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się
Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy
niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest
symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).
II. Wprowadzenie pastoralne
4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu
doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie
do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).
5. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów:
przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.
a) Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej
do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
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b) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej.
Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez
udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.
Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki.
W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.
c) Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu
poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej
przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy
i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach
formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Optymalnym czasem trwania
przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są
trzy lata (VI-VII-VIII klasa).
d) Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji
na etapie szkoły podstawowej
6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty
i pojednania (por. KKK 1310).
III. Wskazania organizacyjne
7. Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna
przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz
możliwości. W przygotowaniu do tego sakramentu trzeba koniecznie uwzględnić możliwości osób o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (np. z niepełnosprawnością intelektualną).
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8. Osoby dorosłe powinny odbywać formację w odrębnych
grupach, np. dekanalnych lub diecezjalnych, w sposób dostosowany do zwyczajów lokalnych. Nie można udzielać bierzmowania
dorosłym bez należytego przygotowania.
9. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym
etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy, s. 68).
Z tego względu należy dołożyć wszelkich starań, by cała wspólnota parafialna uczestniczyła w przygotowaniu kandydata, głównie
poprzez modlitewne towarzyszenie młodzieży i świadectwo wiary.
10. Minimalną liczbę spotkań i celebracji, jakie powinny odbywać się podczas katechezy parafialnej, stanowiącej przygotowanie bezpośrednie do sakramentu bierzmowania, określa się
na 30, z czego 5 stanowią celebracje liturgiczne. Każdy z etapów
formacji powinien zaowocować podjęciem konkretnego zadania
apostolskiego.
11. W ciągu całego cyklu przygotowań powinno się odbyć przynajmniej 5 spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania.
12. Kandydaci do bierzmowania powinni odbywać spotkania
w małych grupach formacyjnych. Maksymalna liczba uczestników nie powinna przekraczać 12 osób.
13. Istotnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są celebracje liturgiczne. Powinny one obejmować wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii,
celem doświadczenia wspólnoty wiary i modlitwy.
14. Spotkania w grupach mogą prowadzić kapłani, osoby konsekrowane, katecheci świeccy lub animatorzy z ruchów i stowarzyszeń. Należy zadbać o ich odpowiednie przygotowanie.
15. Miejscem spotkań formacyjnych o charakterze inicjacyjnym i mistagogicznym powinny być pomieszczenia parafialne
(por. Program Nauczania Religii, s. 137), a jeśli zachodzi taka potrzeba, spotkania mogą odbywać się również w domach (rodzi-
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nach). Celebracje liturgiczne powinny się jednak zawsze odbywać
w kościele lub kaplicy.
16. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów,
aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim
lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim
przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla
niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia
nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia
tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu
bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe,
powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.
17. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów
chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być
rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe
świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest
wierzącym i praktykującym katolikiem.
18. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania
jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne
zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak
przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).
19. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on
przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać
świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania.
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Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.
20. Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany
we własnej parafii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy
przesłać do parafii, w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy
sporządzić specjalną księgę z danymi bierzmowanych w parafii,
w której został udzielony ten sakrament.
IV. Wskazania dotyczące treści
21. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinno obejmować następujące grupy zagadnień:
– kerygmat chrześcijański,
– sakrament chrztu wprowadzeniem we wspólnotę Kościoła,
– mistagogia sakramentu pokuty i pojednania,
– mistagogia sakramentu Eucharystii,
– mistagogia sakramentu bierzmowania.
22. Kerygmat chrześcijański powinien polegać na głoszeniu
prawdy o Bożej miłości do człowieka wyrażonej najpełniej w Jezusie Chrystusie. Każdy kandydat do bierzmowania powinien
usłyszeć prawdę, że Bóg go kocha i ma dla niego plan na życie.
Celem tego etapu formacji jest wzbudzenie lub pogłębienie wiary
(por. OCHWD 9).
23. Wprowadzenie we wspólnotę Kościoła, szczególnie przez
podkreślenie sakramentu chrztu świętego, powinno zmierzać
do ukazania Kościoła jako wspólnoty założonej przez Chrystusa, jego konieczności do zbawienia, a także przymiotów i funkcji.
Należy podkreślić znaczenie parafii dla każdego katolika i promować aktywny udział w jej życiu.
24. Mistagogia sakramentów pokuty i pojednania, Eucharystii
oraz bierzmowania powinna polegać na wprowadzaniu w misterium Chrystusa, prowadzeniu do nawrócenia przez świadome
uczestnictwo w liturgii i powiązaniu go z życiem codziennym.
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Ten etap formacji ma wprowadzać w liturgię stopniowo i wieloaspektowo.
25. Wymiar mistagogiczny powinien zostać zrealizowany
na trzech płaszczyznach: celebratywnej, misteryjnej i egzystencjalnej. Na pierwszej z nich powinny być omówione obrzędy liturgiczne: czynności, gesty, postawy, znaki i teksty formuł. Na płaszczyźnie misteryjnej powinno być omawiane znaczenie teologiczne
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz poszczególnych obrzędów. Płaszczyzna egzystencjalna powinna ukazywać konkretne przełożenie udziału w liturgii na życie chrześcijańskie.
26. Spotkania z rodzicami powinny być organizowane po każdym z etapów formacji kandydatów i powinny podejmować następujące zagadnienia:
– odpowiedzialność za własną wiarę i przekaz wartości religijnych swoim dzieciom,
– odpowiedzialność za Kościół i wspólnotę parafialną,
– konieczność nieustannego nawracania się i przebaczania
w rodzinie,
– przeżywanie niedzieli i uroczystości religijnych w kościele
i rodzinie katolickiej,
– przygotowanie rodziny do właściwego przeżycia uroczystości
bierzmowania i podjęcie działań apostolskich przez jej członków.
V. Wskazania metodyczne
27. Głoszenie prawd wiary powinno być połączone z osobistym świadectwem głoszącego, a także z ukazywaniem przykładów współczesnych świadków. Ważnym, choć trudnym terminom teologicznym, wyrażającym prawdy wiary, należy poświęcić
więcej uwagi, aby stały się bardziej zrozumiałe dla młodzieży.
28. 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
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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.), a jednocześnie umożliwiają
prowadzenie do identyfikacji z przyjmowanymi rozwiązaniami
i postawami.
29. Spośród 30 spotkań formacyjnych przewidzianych jako
minimalny wymiar przygotowania bezpośredniego do bierzmowania 5 z nich powinny stanowić celebracje liturgiczne, będące
odpowiedzią na usłyszane orędzie. W celu jego głębszego odczytania podczas celebracji młodzież powinna przyjąć odpowiedni
znak, np. Ewangelię, krzyż, obraz, katechizm dla młodych, modlitewnik itp., jako pogłębienie przeżyciowego wymiaru celebracji.
30. Ewangelizacyjna część formacji, polegająca na głoszeniu kerygmatu, powinna zakończyć się celebracją, podczas której kandydaci wybiorą Chrystusa na swojego Pana i Zbawiciela.
Część poświęcona wspólnocie Kościoła powinna być zwieńczona
celebracją, podczas której młodzież wyzna wiarę Kościoła i zadeklaruje aktywny udział w jego życiu. Podczas celebracji młodzież
powinna publicznie wyrazić gotowość przyjęcia bierzmowania
i poprosić Kościół o jego udzielenie.
31. Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału we
Mszy świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej
w pierwsze piątki miesiąca. Odpowiedzialny za przygotowanie
do bierzmowania w parafii musi posiadać moralną pewność, że
kandydat jest praktykującym katolikiem.
32. Kandydaci powinni być włączani w aktywne przygotowanie i udział w liturgii poprzez pełnienie funkcji lektora, ministranta, psalmisty, członka zespołu muzycznego itp.
33. Kandydaci do bierzmowania powinni włączać się aktywnie w życie parafii (działalność charytatywna, wolontariat, troska o czystość i wystrój kościoła, pomoc w organizacji wydarzeń
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o charakterze religijno-kulturalnym itp.). Ma to służyć większej
integracji ze wspólnotą wierzących w dalszym życiu chrześcijańskim po przyjęciu sakramentu bierzmowania.
34. Bezpośrednio przed przyjęciem bierzmowania zachęca się
do zorganizowania dni skupienia połączonych z sakramentem
pokuty i pojednania. Jeśli pozwalają na to lokalne uwarunkowania, warto zorganizować dla kandydatów rekolekcje wyjazdowe.
35. Po przyjęciu bierzmowania warto zorganizować pielgrzymkę do diecezjalnego lub innego sanktuarium jako wyraz
wdzięczności za otrzymany sakrament.
36. Pożytecznym zwyczajem jest przekazywanie młodzieży pamiątki związanej z przyjęciem sakramentu bierzmowania.
VI. Propozycja zagadnień związanych z przygotowaniem
do sakramentu bierzmowania
I etap formacji: Wierzę w Jezusa Chrystusa
1. Pragnę kochać i być kochany.
2. Jezus mnie kocha i z miłości oddaje swoje życie.
3. Jezus zmartwychwstaje dla mnie.
4. Jezus wskazuje mi drogę do prawdziwego szczęścia.
5. Ufam Bogu i w Nim odnajduję szczęście.
Celebracja: Jezus moim Panem i Zbawicielem.
Dzieło apostolskie: Porozmawiać o Jezusie z rówieśnikami
II etap formacji: Wierzę w Kościół
1. Jezus zakłada swój Kościół.
2. Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski.
3. Kościół katolicki moją drogą do zbawienia.
4. Sakrament chrztu wprowadza mnie do Kościoła.
5. Moje miejsce w Kościele.
6. Sakramenty w służbie Kościoła-wspólnoty:
a) powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
b) miłość – małżeństwo – rodzina. Kościół domowy.
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Celebracja: Moje miejsce we wspólnocie Kościoła.
Dzieło apostolskie: Uczestniczyć w wydarzeniu prowadzonym
przez jedną ze wspólnot działających w parafii.
III etap formacji: Chcę się nawrócić
1. Grzech odrzuceniem miłości.
2. Grzech mnie niszczy i zabija.
3. Pan Bóg jest miłosierny.
4. Przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania.
5. Walka ze złem moim zadaniem na całe życie.
Celebracja (nabożeństwo pokutne): Wracam do Ojca.
Dzieło apostolskie: Pomóc w pojednaniu skonfliktowanych ze
sobą osób.
IV etap formacji: Chcę żyć Eucharystią
1. Eucharystia prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa.
2. Eucharystia moim pokarmem.
3. Uczestniczę w liturgii Słowa.
4. Uczestniczę w liturgii eucharystycznej.
5. Eucharystia zobowiązuje mnie do miłości.
Celebracja (Eucharystia): Pokarm mojego życia.
Dzieło apostolskie: Włączyć się aktywnie w udział we Mszy świętej.
V etap formacji: Jestem gotowy
1. Ustanowienie i znaczenie sakramentu bierzmowania.
2. Chcę otrzymać Ducha Świętego i Jego dary.
3. Liturgia sakramentu bierzmowania.
4. Sakrament bierzmowania zobowiązuje mnie do świadectwa.
5. Przygotowanie duchowe do sakramentu bierzmowania.
Celebracja: Duchu Święty, przyjdź!
Dzieło apostolskie: Podjęcie osobistego postanowienia związanego z przyjęciem bierzmowania
Dokument zatwierdzony przez Księży Biskupów podczas 375.
Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie 13-14.03.2017 r.
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Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”
§1
1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.
2. Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy
Kościoła katolickiego w Polsce” przez Konferencję Episkopatu
Polski nowe programy i podręczniki będą tworzone w oparciu
o ten dokument.
3. Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3.
§2
1. „Program nauczania religii” z dnia 9 czerwca 2010 roku oraz
programy zatwierdzone na podstawie „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o której mowa
w § 1, obowiązują do czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych.
§3
1. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej
stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.
2. Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej
stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum.
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3. Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne
materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy III gimnazjum.
§4
Stosowanie § 3 oznacza w szczególności możliwość oznaczenia na okładce, stronie tytułowej i w formule zatwierdzenia zmian
zgodnych z rzeczonymi przepisami.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
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przez Dyrektora ………………………………. ……………………………………………………………………
Imię i Nazwisko Dyrektora

………………………………………………………………………………………………………………………………
pełna nazwa i adres szkoły
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…………………………………………………
(podpisy)

na posiedzeniu w dniu …………………… w …………………… dokonała wyboru
i klasyfikacji następujących prac spośród ………… biorących udział w Konkursie:
1.

2.

…………………………………………………………………………………………………………………
(tytuł pracy, sigla biblijne, imię i nazwisko autora pracy, klasa, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety).

…………………………………………………………………………………………………………………………
(tytuł pracy, sigla biblijne, imię i nazwisko autora pracy, klasa, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety).

...............................................................(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a

……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela nieletniego)

jako przedstawiciel ustawowy nieletniego

…………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

wyrażam zgodę na jego udział w Konkursie ……………………….. …………
………………………………………………………………………………………,
mając świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne a jednocześnie stanowi warunek udziału w Konkursie.

Wyrażenie powyższej zgody oznacza:
1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz
jej przedstawiciela ustawowego. Dane przetwarzane będą przez Organizatora
w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator jest również
administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t. j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.). Organizator
zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania,
2) wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi
osoby zgłaszającej się w związku z jej udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie,
o którym mowa dotyczy wyłącznie promocji i reklamy Konkursu, a także
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie i jego
przebiegu oraz wskazywania osób nagrodzonych. Rozpowszechnianie obejmuje
nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych
w związku z Konkursem zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium
zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając to w szczególności zamieszczanie
zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w czasopismach i tzw. publikacje
elektroniczne.

Oświadczam, że powyższe oświadczenie złożyłem/am dobrowolnie, po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu.

…………………………………………………………………
(podpis ustawowego przedstawiciela nieletniego)

notatki

notatki

