
INFORMATOR
DLA KATECHETÓW  
DIECEZJI PŁOCKIEJ

na rok szkolny 2019/2020

Opracowanie i redakcja
ks. Marek Wilczewski

Płock 2019



Wstęp

Czcigodni Księża!
Drodzy Katecheci!

Jak co roku oddajemy w Wasze ręce Informator, opracowany 
przez Wydział Katechetyczny naszej Diecezji. Znajdziecie w nim 
podstawowe dane dotyczące samego Wydziału, ośrodków dosko-
nalenia nauczycieli, z którymi współpracujemy oraz różnych wyda-
rzeń, które czekają nas w roku szkolnym 2019/2020.

Wśród wielu informacji, warto zwrócić uwagę na kursy i szkole-
nia (zarówno te obowiązkowe, jak i dobrowolne), których celem jest 
pomóc Wam – Katechetom, w jak najlepszym wypełnianiu realizo-
wanej misji. Ten sam cel przyświeca zamieszczonej w Informatorze 
propozycji różnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Włączenie uczniów w tego typu wydarzenia, 
otwiera możliwość większego zaangażowania ich w katechezę, a w 
dalszej perspektywie pogłębienia relacji z Jezusem i Kościołem.

 Niech rok szkolny 2019/2020, będzie czasem spokojnej, rzetelnej 
pracy, przeżywanej ze świadomością, że na drodze, którą idziemy nie 
jesteśmy sami - jest z nami Jezus Chrystus, Boży Syn. Wśród niepo-
kojów świata, w którym żyjemy, niech On sam napełnia nasze serca 
swoim pokojem. 

 Dyrektor Wydziału Katechetycznego
 ks. Marek Wilczewski 
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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. 24/262-68-45 (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. Andrzej Krasiński
ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski

ks. Marek Wilczewski
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski
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Doradca Metodyczny Religii 
przy Urzędzie Miasta

w Golubiu – Dobrzyniu

ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56/683-43-10

p. Iwona Kamińska – doradca; iwo_nkak@interia.pl
Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu,
ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń;
telefon kontaktowy: 606783892.
pierwsza środa miesiąca w godz. 14.30-15.30,

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. Marek Wilczewski – przewodniczący
2.  p. Ewa Bembenista
3.  p. Elżbieta Brzeska-Walczak

KONSULTANCI I DORADCY METODYCZNI  
DS. KATECHEZY ORAZ ICH DYŻURY METODYCZNE

Mazowieckie Samorządowe Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 33 , 06-400 Ciechanów, tel. 23/673-49-71
www.ciechanow.mscdn.edu.pl

Zgłoszenia na szkolenia: 23/671 23 13 lub 506 200 544;
ciechanow@mscdn.edu.pl; 

Nr konta bankowego: 59 1020 1026 0000 1702 0232 8011

ks. Zbigniew Olszewski – konsultant; 
zbigniew.olszewski@mscdn.edu.pl
MSCDN, pokój nr 15 – środa w godz. 9.00-13.00 

Mazowieckie Samorządowe Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Płocku

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. 7.30-17.00;
   piątek w godz. 14.00-16.00

p. Ewa Bembenista – doradca; etaia@op.pl
MSCDN – pokój nr 108 – środa w godz. 12.00-18.00.
SP nr 14, ul. Jachowicza 20, tel. 024/262-72-20. 
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4.  s. Dominika Ewa Dudzik CSP
5.  p. Iwona Katarzyna Kamińska
6.  ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski 
7.  ks. Zbigniew Olszewski
8.  p. Marzena Sadowska
9.  ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski

Członkowie z nominacji:
10. ks. Rafał Bednarczyk
11.  p. Bogusław Brykała
12.  ks. Piotr Joniak
13.  ks. Andrzej Krasiński
14.  ks. Tomasz Ozimkowski
15.  s. Olga Mirosława Wielgolaska CSP

KOORDYNATOR DIECEZJALNY DS. PRZYZNAWANIA 
I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH 
FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski 

KOORDYNATOR DNIA PAPIESKIEGO

Ks. Andrzej Janicki 

II. FORMACJA KATECHETÓW

1. Rekolekcje dla katechetów zakonnych i świeckich

Zgłoszenia na  wybrany przez Katechetów termin rekolekcji 
w roku szkolnym 2019/2020 należy zgłosić do sekretariatu Wy-
działu Katechetycznego najpóźniej do końca września br.

Potwierdzeniem udziału w  rekolekcjach jest wpłata zaliczki 
na konto Wydziału Katechetycznego:

Bank Pekao S.A. 62 1240 1721 1111 0000 0726 1453 

Zgodnie z  XLIII Synodem Diecezji Płockiej katechetów ob-
wiązuje coroczny udział w wybranej formie rekolekcji zamknię-
tych, a co najmniej raz na dwa lata udział w rekolekcjach organi-
zowanych przez Wydział Katechetyczny.

• 11-13.10.2019 r. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Płocku (Turnus dla katechetów z małżonkami)

• 18 – 20.10.2019 r.  Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy 
Caritas w  Popowie

• 25 – 27.10.2019 r.  Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku

• 29.11.- 01.12.2019 r.  Młodzieżowe Centrum Edukacyjno 
– Wychowawcze Studnia w Płocku (Turnus o charakte-
rze kontemplacyjnym)

• 06 – 08.03.2020 r.  Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku 

• 24 – 26.04.2020 r.  Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku 

• 05 – 07.06.2020 Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku

Po otrzymaniu drogą e-mail zaproszenia należy jak najszybciej 
potwierdzić swój udział w  rekolekcjach. O ewentualnych trudno-
ściach w przybyciu na dany turnus należy powiadomić sekretariat 
Wydziału Katechetycznego najpóźniej osiem dni przed rozpoczę-
ciem rekolekcji.
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Ważne: Udział w  rekolekcjach oznacza obecność od  począt-
ku do  końca. Prosimy o  nieplanowanie wyjazdu w  trakcie lub 
przed zakończeniem rekolekcji.

2. Spotkanie szkoleniowe dla księży neoprezbiterów oraz 
katechetów zakonnych i świeckich rozpoczynających pracę 
katechetyczną w roku szkolnym 2019/2020 

Spotkanie odbędzie 21 września 2019 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 warsz-
tat (obowiązkowy): „Podręcznik do nauki religii – pomoc czy 
zbyteczny środek dydaktyczny?”.

3. Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół podsta-
wowych oraz szkół specjalnych

Szkolenia odbędą się w sześciu ośrodkach: w Pułtusku, Mła-
wie, Płońsku, Rypinie, Płocku i Ciechanowie. Do każdego z po-
szczególnych ośrodków przyporządkowani zostali katecheci ze 
wskazanych poniżej dekanatów:
L.P. Miejsce Dekanaty 2019

1. Pułtusk – Popławy 
par. pw. Miłosier-

dzia Bożego 

Pułtuski, Makowski Nasielski, 
Serocki

2 października

2. Mława Szkoły 
Katolickie

Mławski Wsch., Mławski Zach., 
Dzierzgowski, Strzegowski

9 października

3. Płońsk par. pw. 
św. Maksymiliana 

Kolbego  

Płoński pół., Płoński poł., Wy-
szogrodzki, Zakroczymski

16 października

4. Rypin par. pw. św. 
Stanisława Kostki

Rypiński, Dobrzyń n. Drwęcą, 
Sierpecki, Tłuchowski, Żuromiński

23 października

5. Ciechanów par. pw. 
św. Józefa (Fara)

Ciech. Wsch., Ciech. Zach., 
Przasnyski

30 października

6. Płock Opactwo 
Pobenedyktyńskie

Gostyniński, Gąbiński, Płocki 
Wsch., Płocki Zach., Bielski, 

Bodzanowski

6 listopada

 
4. Spotkanie szkoleniowe dla katechetów szkół specjalnych
Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych od-

będzie się 22-24 listopada 2019 roku w Warszawie, na ulicy De-
wajtis 3. Organizatorzy nie podali jeszcze szczegółów wydarzenia 
oraz sposobu zgłoszenia się. 

Osoby nie mogące wziąć udziału w konferencji są zobowią-
zane do uczestnictwa w jednym ze szkoleń dla katechetów szkół 
podstawowych. 

5. Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół ponad-
podstawowych 

– 13 listopada 2019 r. (środa) w Płocku 
– 14 listopada 2019 r. (czwartek) w Płońsku 

4. Spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkol-
nym 2020/2021

– 26 sierpnia 2020 r. (środa) w Pułtusku
– 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) w Ciechanowie 
– 28 sierpnia 2020 r. (piątek) w Płocku

5. Wizytacje katechetyczne połączone z hospitacją

Wizytacje odbędą się: 
– w parafiach wizytowanych przez Księzy 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. 
Prosimy o przygotowanie i wypełnienie sprawozdania z pracy 

katechetycznej. Formularz sprawozdania znajduje się na stronie 
internetowej Wydziału Katechetycznego.
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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 

2. Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV
 szkoły podstawowej
Temat konkursu: „Ewangelia wg św. Marka widziana oczami 

dziecka”.
Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wybranej sce-

ny z Ewangelii wg św. Marka. Technika wykonania pracy jest do-
wolna, format A3.

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 przygotowa-
ne prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrek-
cja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja 
dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły. 

Prace należy przesłać na  adres Wydziału Katechetycznego do 
29 lutego 2020 r.  Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane 
przez rodziców lub prawnych opiekunów protokół w wersji papie-
rowej (formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na koń-
cu Informatora), w którym powinny znaleźć się następujące dane: 
tytuł pracy, sigla biblijne, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna 
nazwa szkoły (pieczątka szkoły), adres szkoły, parafia szkoły, imię 
i nazwisko katechety, skład komisji. 

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wyni-
ków nastąpi w dniu finału Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla 
uczniów szkół podstawowych (17 kwietnia 2020 r.), poprzez za-
mieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

III. AKCJE KATECHETYCZNO-DUSZPASTERSKIE

* Wzór protokołu konkursowego, z którego należy korzystać przy-
syłając prace do Wydziału Katechetycznego, znajduje się na końcu 
Informatora. 

1. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III
 szkół podstawowych
Temat konkursu: „Dzień z życia misjonarza”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie jednego 
dnia z życia misjonarza. Technika wykonania pracy jest dowolna, 
format A3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, 
samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny spo-
sób zaprezentowania tematu konkursu. 

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego 
przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygoto-
wane 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 31 października 2019 r. Do prac należy dołączyć oświadcze-
nie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów protokół 
w wersji papierowej (formularz protokołu i oświadczenie znaj-
duje się na końcu Informatora), w którym powinny znaleźć się 
następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, klasa i 
pełna nazwa szkoły (pieczątka szkoły), adres szkoły, parafia szko-
ły, imię i nazwisko katechety, skład komisji. 

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wy-
ników nastąpi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej 
Wydziału Katechetycznego dnia 6 stycznia 2020 r. Wręczenie 
nagród będzie miało miejsce podczas Diecezjalnego Spotkania 
Kolędników Misyjnych. Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną 
wystawione w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.
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je 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 pa-
rafialnego, z  parafialnego do  dekanalnego oraz z  dekanalnego 
do  diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy otrzymali 
najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu. (W przy-
padku gdy będzie taka sama liczba punktów, 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. Olimpiada Teologii Katolickiej
 dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Kolejna XXX Olimpiada Teologii Katolickiej odbędzie się w 
marcu 2020 roku w Przemyślu, a jej tematem będzie Dumni z 
Ewangelii i Polski.

Poszczególne etapy olimpiady zostały zaplanowane w następu-
jących terminach:

– etap szkolny – 20 listopada 2019 r.
– etap diecezjalny – 4 marca 2020 r. 
– etap ogólnopolski – 16 – 18 marca 2020 r. w Przemyślu.
Etap diecezjalny XXX Edycji Olimpiady Teologii Katolickiej 

odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskie-
go w Rypinie, (ul. Kościuszki 51) na terenie parafii pw. Świętej 
Trójcy w Rypinie. 

Wykaz literatury przewidzianej na poszczególne etapy Olim-
piady znaleźć można na stronie internetowej Olimpiady: www. 
otk.pl i na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej 
Płockiej.

3. Konkurs Biblijny dla uczniów klas V-VIII
 szkoły podstawowej 
Temat konkursu: „Ewangelia wg św. Marka”

Lektura:
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy prze-

kład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego 
Pawła 2008, Ewangelia wg św. Marka;

– Na etapie szkolnym i parafialnym obowiązuje Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków 
oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, 
Ewangelia wg św. Marka (tylko sam tekst Ewangelii).

– Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązuje tekst Ewan-
gelii oraz wstęp, komentarze, marginalia wraz z występują-
cymi w nich terminami ze Słownika. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, dzięki uprzejmości wydawnictwa Edycja św. Pawła, 
tekst Ewangelii według św. Marka będzie dostępny w formie 
elektronicznej do pobrania na stronie Wydziału Katechetycz-
nego.  

Terminarz Konkursu:
– etap szkolny do 31 stycznia 2020 r. (dotyczy parafii, na terenie 

których jest kilka szkół). 
– etap parafialny do 14 lutego 2020 r. 
– etap dekanalny 6 marca 2020 r. (piątek). 

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 17 kwietnia 2020 r. 
(piątek) w Szkole Podstawowej im. gen. Zygmunta Padlewskie-
go (Radzyminek; 09-152 Naruszewo) na terenie parafii pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie k/Płońska.

Etap szkolny konkursu organizują i  przeprowadzają Szkolne 
Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół podsta-
wowych. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech na-
uczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w parafii 
jest więcej szkół podstawowych niż jedna, przeprowadzony zosta-
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5. Rekolekcje dla maturzystów

Rekolekcje dla maturzystów odbędą się w terminie 10-12 lute-
go 2020 r.  w MCEW Studnia w Płocku. Katechetów, którzy chcie-
liby włączyć się w tę inicjatywę prosimy o kontakt z Wydziałem 
Katechetycznym KDP do 16 grudnia 2019 r.

6. Pielgrzymka maturzystów

Zgodnie z wieloletnią tradycją Wydział Katechetyczny KDP 
w okresie Wielkiego Postu organizuje Pielgrzymkę Maturzystów 
Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Dokładne informacje dotyczące 
organizacji pielgrzymki przekazane zostaną w odpowiednim ter-
minie. Pielgrzymka odbędzie się 27 marca 2020 r.

7. Pielgrzymka nauczycieli

83. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców 
na Jasną Górę odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca 2020 r. 

8. Ogólnopolska pielgrzymka katechetów do Krakowa

19 września 2020 r. odbędzie się Ogólnopolska pielgrzymka kate-
chetów do Krakowa z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

IV. 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 uczestni-
czyli 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 świa-
domość specjalnego posłannictwa i szczególnego powołania jako 
głosiciela Słowa Bożego; wie, że powinien stale formować swo-
ją 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 wprowa-
dza do swojej pracy.

Zagadnienia programowe: świadomość powołania i posłania 
katechety, osobowość katechety jako nauczyciela i wychowawcy, 
osobowość religijna katechety – katecheta świadkiem i sługą Sło-
wa, społeczny odbiór świeckiego katechety.

Katecheci: rok zatrudnienia 2014.
Przewidywany termin: 16 listopada 2019 r.
Liczba godzin: 6.
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna.
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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 szkole-

nia: definiuje pojęcie warsztatu pracy katechety; potrafi organi-
zować swój warsztat pracy; potrafi dokonać autorefleksji w swo-
jej pracy katechetycznej; rozumie potrzebę diagnozy w procesie 
katechetycznym; rozumie potrzebę dobrej komunikacji w pracy 
szkolnej.

Zagadnienia programowe: pojęcie warsztatu pracy; kate-
cheta – refleksyjny praktyk; umiejętności praktyczne katechety.

Katecheci: rok zatrudnienia 2017.
Przewidywany termin: 24 listopada 2019 r.
Liczba godzin: 7
Prowadzący: mgr Ewa Bembenista, mgr Elżbieta Brzeska-Walczak 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna.

	Trudne sytuacje na katechezie
Cel warsztatu: kształcenie umiejętności w zakresie planowa-

nia radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w klasie.
Cele szczegółowe: uczestnik po  zakończeniu szkolenia zna 

przyczyny trudności wychowawczych; zna i potrafi stosować za-
sady wprowadzania i  utrzymania dyscypliny na  katechezie; po-
szukuje 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 2018.
Przewidywany termin: 25 kwietnia 2020 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: Ks. mgr Zbigniew Olszewski
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna.

	Podręcznik do  nauki religii – pomoc czy zby-
teczny środek dydaktyczny?

 Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakre-
sie wykorzystania podręcznika w nauczaniu katechetycznym.

Cele szczegółowe: uczestnik po  zakończeniu szkolenia zna 
różne formy pracy z podręcznikiem i potrafi wykorzystać pod-
ręcznik w nauczaniu katechetycznym.

Zagadnienia programowe: funkcje podręcznika; możliwości 
wykorzystania całego bogactwa podręcznika w  nauczaniu kate-
chetycznym, prezentacja wybranych podręczników

Katecheci: rok zatrudnienia 2019.
Przewidywany termin: 21 września 2019 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: mgr Marzena Sadowska 
Miejsce: MSCDN Ciechanów, ul. H. Sienkiewicza 33 
Koszt: forma bezpłatna.

2. Szkolenia dobrowolne

Mazowieckie Samorządowe Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Ciechanowie

	Jak twórczo czytać Biblię – zastosowanie na-
rzędzi TOC w katechezie

Cel warsztatu: wzbogacenie warsztatu pracy katechety – no-
watorska metoda TCO w pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponad-
gimnazjalną.

Cele szczegółowe: uczestnik po ukończonym szkoleniu potrafi 
stosować narzędzia TOC w organizowaniu i planowaniu jednostki 
katechetycznej. Praktyczne przykłady twórczych zajęć – gałązka lo-
giczna, chmura i drzewko ambitnego celu.
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Przewidywany termin: marzec – kwiecień 2020.
Liczba godzin: 8
Prowadzący: Ks. mgr 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 warsztatu: doskonalenie umiejętności budowania zadań
Cele szczegółowe: Uczestnik: poznaje typy i  formy zadań; 

poznaje podstawowe pojęcia z  pomiaru edukacyjnego; kształci 
umiejętności konstruowania zadań; tworzy plan testu; tworzy za-
sady oceniania zadań.

Przewidywany termin: listopad/grudzień 2019
Prowadzący: Robert Chamczyk, ekspert ds. egzaminów hu-

manistycznych Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. 
Ks. Zbigniew Olszewski, konsultant ds. katechezy MSCDN Wy-
dział w Ciechanowie

Miejsce: MSCDN Ciechanów, ul. H. Sienkiewicza 33
Koszt: 50 zł.

	„Slow”  jako odpowiedź na wypalenie zawodowe. 

Adresaci: nauczyciele religii, poloniści, humaniści (oraz inni 
zainteresowani)

Cel warsztatu: Działania profilaktyczne chroniące przed wy-
palenie zawodowym nauczyciela, katechety. Umiejętność diagno-
zowania trudnych zjawisk w życiu zawodowym i duchowym ka-
techety.

Przewidywany termin: listopad 2019 r.
Prowadzący: Ks. mgr Zbigniew Olszewski,
Miejsce: MSCDN Ciechanów, ul. H. Sienkiewicza 33
Koszt: forma bezpłatna

Mazowieckie Samorządowe Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Płocku

Katecheci, którzy chcą skorzystać z naszej oferty szkoleniowej, 
dokładną informację o  terminie planowanego warsztatu znajdą: 
na stronie Wydziału Katechetycznego, na stronie MSCDN, jak rów-
nież na afiszu ofert w swoich szkołach. Informacje można też uzy-
skać kontaktując się mailowo lub telefonicznie z p. Elżbietą Brzeską 
– Walczak, konsultantem w zakresie katechezy.

	„Między schematem a  poszukiwaniem”, czyli 
o nowych metodach i środkach dydaktycznych oraz 
technikach pracy katechety. 

Cel warsztatu: poznawanie nowych metod, środków dydak-
tycznych oraz technik pracy katechety

Cele szczegółowe: uczestnik po  zakończeniu szkolenia: zna 
nowoczesne środki dydaktyczne; rozumie i  docenia potrzebę 
stosowania urządzeń mobilnych i  ich możliwości wykorzysta-
nia 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 me-
tody aktywnego uczenia się; szkolna dydaktyka i praca z grupą 
– prezentacja wybranych technik nauczania

Przewidywany termin: marzec 2020 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna. 



Informator dla katechetów 2019-202022 23Kursy doskonalące, warsztaty, konferencje

 „Trudna jest ta mowa” – czyli o potrzebie moty-
wacji na katechezie słów kilka

Cel warsztatu: poszukiwanie klucza do efektywności naucza-
nia katechezy – zapoznanie uczestników szkolenia z nowym spoj-
rzeniem na motywacje uczniów w dydaktyce katechezy.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia rozu-
mie potrzebę motywowania uczniów, zna nowe metody w proce-
sie uczenia się motywacji; potrafi motywować, zachęcać, inspiro-
wać ucznia na katechezie.

Zagadnienia programowe: motywacja jako cel uświado-
miony; motywowanie w nauczaniu katechezy – dzielimy się do-
świadczeniami; motywacja do nauki i sposoby jej podtrzymywa-
nia – opracowanie poradnika metodycznego przez uczestników 
szkolenia. 

Przewidywany termin: styczeń 2020 r.
Liczba godzin: 5
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 Wspomaganie w szkole i na katechezie

Cel warsztatu: zapoznanie uczestników szkolenia z nowym 
systemem wspomagania szkół. Sieci współpracy i samokształce-
nia jako formy wymiany doświadczeń.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia:  zna 
założenia nowego systemu wspomagania szkół; rozumie potrzebę 
tworzenia sieci współpracy i samokształcenia jako formę wymia-
ny doświadczeń; wyraża gotowość pracy i wymiany doświadczeń 
katechetycznych

Zagadnienia programowe: założenia nowego systemu wspo-
magania szkół; przykłady dobrych praktyk pracy w zakresie na-
uczania religii

Przewidywany termin: wrzesień 2019 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

  Dom zbudowany na skale – fundamentalna war-
tość rodziny

Cel warsztatu: ukazanie priorytetowej roli rodziny w życiu 
społecznym i indywidualnym każdego człowieka

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia: do-
skonali wiedzę dotyczącą  rodziny, rozwija umiejętności wycho-
wawczo – opiekuńcze, wspiera uczniów i ich rodziny

Zagadnienia programowe: Rodzina – podstawowym środo-
wiskiem kształtowania systemu wartości; współczesna rodzina 
wobec kryzysu wartości; międzypokoleniowy przekaz wartości i 
wzmacnianie więzi w rodzinie

Przewidywany termin: kwiecień 2020r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

 „Z głową w chmurach, stąpając realnie po ziemi”- 
jak nie dać się zniechęceniu w codziennej służbie głosze-
nia Bożego słowa na katechezie?

Cel warsztatu: Adoracja i głoszenie Słowa Bożego przez kate-
chetów

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia wyra-
ża potrzebę codziennego obcowania ze Słowem Bożym, potrafi je 
studiować, rozważać i nim się modlić

Zagadnienia programowe: Słowo Boże fundamentem wiary 
chrześcijańskiej, wypływanie na głębię Słowa Bożego 
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Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia potra-
fi wkomponować w całość zajęć katechetycznych różne symbole 
religijne, uwzględniając Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz różne 
techniki plastyczne.

Zagadnienia programowe: poznanie uniwersalnych symboli 
dla wiary i religii

Przewidywany termin: : grudzień 2019 r.
Liczba godzin: 10
Prowadzący: : mgr Ewa Kardaszyńska (n-l plastyki), mgr Iwo-

na Kamińska
Miejsce: Zespół Szkół Miejskich im. I. Działyńskiego w Golu-

biu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11, 87- 400 Golub-Dobrzyń
Forma naboru: karta zgłoszenia do 15 listopada 2019 r.
 (na powyższy adres)
Koszt: 50 zł

 Ja tu rządzę!

Cele warsztatu: katecheta potrafi radzić sobie w sytuacjach 
trudnych wychowawczo.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu warsztatów roz-
poznaje prowokacyjne zachowania uczniów i potrafi na nie re-
agować, dokonuje analizy i ocenia skuteczność własnych zacho-
wań, pomaga w wyrażaniu uczuć i emocji uczniów w sytuacjach 
problemowych.

Zagadnienia programowe: przyczyny niewłaściwych zacho-
wań uczniów na katechezie; komunikacja i relacje interpersonal-
ne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; zasady wpro-
wadzania i utrzymywania dyscypliny na katechezie.

Przewidywany termin: luty 2020 r
Liczba godzin: 8
Prowadzący: mgr Iwona Kamińska
Miejsce: Zespół Szkół Miejskich w  Golubiu-Dobrzyniu, 

ul. Żeromskiego 11

Przewidywany termin: październik 2019 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, mgr Ewa Bembenista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Golubiu-Dobrzyniu

A. WARSZTATY

 Multimedia w mojej pracy

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakresie 
wykorzystania środków dydaktycznych  w  katechezie.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu warsztatów zna 
i rozumie zasady pracy z wykorzystaniem pomocy multimedial-
nych, potrafi wykorzystać środki dydaktyczne w nauczaniu kate-
chetycznym; wzbogaca warsztat pracy.

Zagadnienia programowe:kryteria doboru środków dydak-
tycznych w nauczaniu katechetycznym; przegląd metod pracy 
stosowanych w nauczaniu katechetycznym.

Przewidywany termin: październik 2019 r.
Liczba godzin: 8
Prowadzący: mgr Iwona Kamińska
Miejsce: Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, 
ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń
Forma naboru: zgłoszenia do 5 października 2019 r.
(na powyższy adres)
Koszt: 50 zł

 Sztuka we  Mnie i w Tobie…

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w za-
kresie projektowania katechez z wykorzystywaniem elementów 
sztuk plastycznych.
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Forma naboru: zgłoszenia do 30 stycznia 2020 r.
(na powyższy adres)
Koszt: 50 zł

 Lekcja z pomysłem

Cel warsztatu: umiejętność tworzenia atrakcyjnych form sce-
nicznych, interpretacji teatralnej fragmentów Biblii.

Cele szczegółowe: uczestnik poznaje nietuzinkowe formy sce-
niczne stanowiące zamkniętą całość lub będących jedną ze skła-
dowych części katechezy.

Zagadnienia programowe: formy sceniczne jako droga wspo-
magająca zrozumienie rzeczywistości religijnej; forma wypowie-
dzi ekspresyjnej.

Przewidywany termin: kwiecień 2020 r
Liczba godzin: 12
Prowadzący: mgr Iwona Kamińska
Miejsce: Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu,
ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń
Forma naboru: zgłoszenia do 30 marca 2020 r.
(na powyższy adres)
Koszt: 50zł

B. KONFERENCJE

 Czy jesteśmy komunikatywni?

Cel konferencji: katecheta ma się zastanowić , czy w jego ustach 
Ewangelia jest jeszcze dla Kogoś atrakcyjna… 

Przewidywany termin:  listopad 2020 r.
Liczba godzin: 3
Prowadzący: mgr Iwona Kamińska
Miejsce:: Zespół Szkół Miejskich im.  I. Działyńskiego w  Golu-

biu-Dobrzyniu, 
ul. Żeromskiego 11, 87- 400 Golub-Dobrzyń
Forma naboru: zgłoszenia do 1 listopada 2020 r.
Koszt: forma bezpłatna

Karty zgłoszeń proszę przesyłać na adres: 
Doradca metodyczny religii 
przy Urzędzie Miasta
w Golubiu – Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub – Dobrzyń
tel. 56/683-43-10

Kontakt: Iwona Kamińska – Gimnazjum im. I. Działyńskiego w Go-
lubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń

Telefon kontaktowy: 606783892
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– nr podręcznika: AZ-03-01/10-WA-1/17, dopuszczony na tere-
nie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programo-
wania Katechezy z dnia 23.04.2016 r.
Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem (dla grupy sześciolat-

ków), Aneta Rayzacher-Majewska, Klaudia Naczke-Wójcik, Beata 
Śmigiera, Urszula Kryczka; ; Wydawnictwo Katechetyczne (War-
szawa-Olsztyn)
– nr podręcznika: AZ-04-01/10-WA-2/17, dopuszczony na tere-

nie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programo-
wania Katechezy z dnia 23.04.2016 r.

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  tere-

nie diecezji płockiej 16.07.2012 r., nr dopuszczenia: 676/12,
–  nr podręcznika: AZ-11-01/10-PL-2/13, dopuszczony na tere-

nie 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  tere-

nie diecezji płockiej 21.06.2013 r., nr dopuszczenia: 554/13,
–  nr podręcznika: AZ-12-01/10-PL-1/14, dopuszczony na tere-

nie całego kraju 5.05.2014 r., nr dopuszczenia: 195/14.

V. PROGRAMY I PODRĘCZNIKI  
DO NAUCZANIA RELIGII 

obowiązujące w diecezji płockiej  
w roku szkolnym 2019/2020

Niżej zamieszczone zostały tytuły programów i podręczników, 
oraz ich numery, do nauczania religii w diecezji płockiej w roku 
szk. 2019/2020 zaakceptowane przez Biskupa Płockiego.

Szczegółowy wykaz Programów nauczania i  podręczników 
z przyporządkowanymi im numerami znajduje się także na stro-
nie Komisji Wychowania Katolickiego: 

http://www.katecheza.episkopat.pl/bpk.htm 

PRZEDSZKOLE

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. Kurpiń-
ski, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala, Wydawnictwo Jedność, Kielce
– nr podręcznika: AZ-03-04/3-1; dopuszczony na terenie całego 

kraju na podstawie komunikatu Biura Programowania Kate-
chezy z dnia 23 kwietnia 2016 r.

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga - AZ-0-01/10, data 
zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski. 

Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi (dla grupy pię-
ciolatków), red. Aneta Rayzacher-Majewska, Anita Klebanow-
ska, Sebastian Rychliński, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Kate-
chetyczne (Warszawa-Olsztyn)
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Klasa V
Tytuł podręcznika: „Ufam Synowi Bożemu”, red. A. Krasiń-

ski, 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 die-

cezji 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.

Tytuł podręcznika: „Wierzę w Kościół”, red. W. Janiga, Wy-
dawnictwo Gaudium (Lublin), 

Zeszyt ćwiczeń: „Wierzę w Kościół. Karty Pracy”, red. W. Ja-
niga, Wydawnictwo Gaudium, (Lublin),-nr podręcznika: AZ-23-
01/10-LU-2/14.

Klasa VII

Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem” – AZ-3-
01/10; 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 imprima-
tur 1626/2012.

(B)
Tytuł podręcznika: „Szukam was”, red. W. Kubik, Wydawnic-

two WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-1/11; data 
zatwierdzenia: 30.05.2011 r.; nr imprimatur: 1653/11.

Klasa III 
Tytuł podręcznika: „Przyjmujemy Pana Jezusa”, red. A. Kra-

siński, 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  tere-

nie diecezji płockiej 17.06.2014 r., nr dopuszczenia: 297/14,
–  nr podręcznika: AZ-13-01/10-PL-3/14, dopuszczony na tere-

nie całego kraju 1.12.2014 r., nr dopuszczenia: 567/14.

II etap edukacyjny (klasy IV-VIII)

Klasy IV-V

Tytuł programu: „Wierzę w Boga i kocham Kościół”- nr AZ-
2-01/15, 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  tere-

nie diecezji płockiej 18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15,
–  nr podręcznika: AZ-21-01/15-PL-2/15, dopuszczony na tere-

nie całego kraju 19.10.2015 r., nr dopuszczenia: 340/15.

W  ramach przygotowania do  Odnowienia Przyrzeczeń 
Chrzcielnych obowiązuje: „W Drodze do  źródła. Przygotowa-
nie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych”, red. A. Krasiński, 
Płocki Instytut Wydawniczy
Rok wydania: 2016 wyd. II poprawione ISBN: 978-83-65397-35-5
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(C)
Tytuł podręcznika: „Aby nie ustać w drodze”, red. J. Szpet, D. 

Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, nr podręcznika: AZ-
32-01/10-PO-1/12, data zatwierdzenia: 16.07.2012 r.

(D)
Tytuł podręcznika: „Z Tobą idę przez życie”, red. P. Mąkosa, 

Wydawnictwo Gaudium, nr podręcznika: AZ-32-01/10-LU-1/13.

(E)
Tytuł podręcznika: „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”, red. P. To-

masik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, nr podręcznika: 
AZ-32-01/10-WA-1/13, data zatwierdzenia 11. 04. 2013 r.

(F)
Tytuł programu: „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być 

jako chrześcijanin?” – AZ-3-01/13, data zatwierdzenia: 9.04.2013 
r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”, 
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce, nr 
podręcznika AZ-32-01/13-KI-4/14

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
LICEUM CZTEROLETNIE I TECHNIKUM PIĘCIOLETNIE

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem - AZ-3-01/10, 
data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

Klasa I

(A)
Tytuł podręcznika: Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, 

A. Walulik, Wydawnictwo WAM, nr podręcznika: AZ-033-01/
10-KR-2/14, data zatwierdzenia: 13. 01. 2014 r., nr Imprimatur: 
367/2014.

(C)
Tytuł podręcznika: „Spotkanie ze Słowem”, red. J. Szpet,  D. 

Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr podręcz-
nika: 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-31-01/10-
LU-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.

Tytuł podręcznika: „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”, 
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jed-
ność, nr podręcznika: AZ-31-01/13-KI-3/13, data zatwierdze-
nia 28.10.2013 r.

Klasa VIII

Tytuł programu: „Pójść za  Jezusem Chrystusem” – AZ-3-
01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

(A)
Tytuł podręcznika: „Jezus uczy i  zbawia”, red. Z. Marek, A. 

Walulik, Wydawnictwo WAM (Kraków), nr podręcznika: AZ-32-
01/10-KR-12/13, data zatwierdzenia: 20.05.2013 r., nr imprima-
tur 674/2013.

(B)
Tytuł podręcznika: „Jestem z wami”, red. W. Kubik, Wydaw-

nictwo WAM, nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-3/12, data za-
twierdzenia: 11.06.2012 r., nr imprimatur: 1962/2012.
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SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 
LICEUM TRZYLETNIE I TECHNIKUM CZTEROLETNIE

Tytuł programu: Świadek Chrystusa - AZ-4-01/10, data za-
twierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.

Klasa I

(A)
Tytuł podręcznika: W Kościele, red. Z. Marek, Wydawnictwo 

WAM, Kraków; nr podręcznika: AZ-41-01/10-KR-1/12, data za-
twierdzenia: 26.05.2012 r., nr dopuszczenia: 1625/2012.

(B)
Tytuł podręcznika: Moje miejsce w Kościele, red. J Szpet, D. 

Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, nr podręcznika: AZ-
41-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 12.09.2011 r., nr dopusz-
czenia: 2673/2012.

(C)
Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w Kościele, red. W. Ga-

lant, R. Strus, Wydawnictwo Gaudium, nr podręcznika: AZ-41-
01/10-LU-1/12.

(D)
Tytuł podręcznika: W Kościele, red. Z. Marek, Wydawnictwo 

WAM, nr podręcznika: AZ-41-01/10-KR-1/12, data zatwierdze-
nia: 26.05.2012 r., nr imprimatur: 1625/2012.

Klasa II

(A)
Tytuł podręcznika: W świecie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wy-

dawnictwo WAM, nr podręcznika: AZ-42-01/10-KR-6/13, data 
zatwierdzenia: 6.05.2013 r., nr dopuszczenia: 673/2013.

(B)
Tytuł podręcznika: Chodźmy razem, red. W. Kubik, Wydaw-

nictwo WAM, nr podręcznika: AZ-33-01/10-KR-4/13, data za-
twierdzenia: 11.04.2013 r.; nr imprimatur: 927/2013.

(C)
Tytuł podręcznika: Żyć w miłości Boga, red. J. Szpet, D. Jac-

kowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, nr podręcznika: AZ-33-
01/10-PO-3/13, data zatwierdzenia: 8.07.2013 r.

(D)
Tytuł podręcznika: Żyję Twoją miłością, red. P. Mąkosa, Wy-

dawnictwo Gaudium, nr podręcznika: AZ-33-01/10-LU-1/14.

(E)
Tytuł podręcznika: Wy jesteście światłem świata,  red. P. To-

masik, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, nr podręcznika: 
AZ-33-01/10-WA-1/14

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Tytuł programu: Bądźcie mocni! - AZ-5-07/12, data zatwier-
dzenia: 22.10.2012 r.; program ogólnopolski.

Klasa I
Tytuł podręcznika: Mocni wiarą, red. T. Panuś, R. Chrzanow-

ska, Wydawnictwo św. Stanisława BM (Kraków), nr podręcznika: 
AZ-51-07/12-KR-3/13.
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(D)
Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, 

Wydawnictwo WAM, nr podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, 
data zatwierdzenia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

Klasa III Technikum

(C)
Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie wobec drugiego czło-

wieka, red. R. Strus, Wydawnictwo Gaudium, nr podręcznika: 
AZ-63-01/10-LU-1/15.

(D)
Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, 

Wydawnictwo WAM, nr podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, 
data zatwierdzenia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać - AZ-4-03/12, data 
zatwierdzenia: 30.05.2012 r., program ogólnopolski.

Klasa I
Tytuł podręcznika: W blasku Bożej prawdy, red. J. Czerkaw-

ski, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność, nr podręczni-
ka: AZ-41-03/12-KI-1/12, data zatwierdzenie 30.05.2012 r.

Klasa II
Tytuł podręcznika: Na drogach wiary, red. T. Śmiech, E. Kon-

drak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność, nr podręcznika: nr AZ-
42-03/12-KI-1/13..

Klasa III i (IV Technikum)
Tytuł podręcznika: W bogactwie miłości, red. J. Czerkawski, 

E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność, nr podręcznika: 
AZ-43-03/12-KI-1/14.

(B)
Tytuł podręcznika: Moje miejsce w Kościele, red. J Szpet, D. 

Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, nr podręcznika: AZ-
41-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia 12.09.2011 r., nr dopusz-
czenia: 2673/2012.

(C)
Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w świecie, red. W. Ga-

lant, R. Strus, Wydawnictwo Gaudium, nr podręcznika: AZ- 42-
01/10-LU-4/13.

(D)
Tytuł podręcznika: W świecie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wy-

dawnictwo WAM, nr podręcznika: AZ-42-01/10-KR-6/13, data 
zatwierdzenia: 6.05.2013 r., nr dopuszczenia: 673/2013.

Klasa III i (IV Technikum)

(A)
Tytuł podręcznika: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, 

Wydawnictwo WAM, nr podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, 
data zatwierdzenia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

(B)
Tytuł podręcznika:Moje miejsce w rodzinie, red. J Szpet, D. 

Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, nr podręcznika: AZ-
43-01/10-PO-1/14, data zatwierdzenia 2.06.2014 r.

(C)
Tytuł podręcznika:Świadczę o Jezusie w rodzinie, red. W. Ga-

lant, R. Strus, Wydawnictwo Gaudium, nr podręcznika: AZ-43-
01/10-LU-3/14.
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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 umy-
słowym 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 pomo-
cami 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 dydak-
tycznymi nr AZ-30i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-3h-04/10, data zatwierdzenia:  27.07.2004 r., ogólno-
polski, 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., ogólnopol-
ski, dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w  stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony 
do 31.08.2019 r.

Klasa III Technikum
Tytuł podręcznika: Za progiem nadziei, red. T. Śmiech,  

E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność, nr podręcznika: 
AZ-43-01/12-KI-2/14.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 
SZKOŁA ZAWODOWA

Tytuł programu: „Bądźcie mocni!” –  AZ-5-07/12; data za-
twierdzenia: 22.10.2012 r.; program ogólnopolski.

Klasa I
Tytuł podręcznika: „Mocni wiarą”, red. T. Panuś, R. Chrza-

nowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków; nr podręcz-
nika:AZ-51-07/12-KR-3/13

Klasa II
Tytuł podręcznika: „Mocni nadzieją”, red. T. Panuś, R. Chrza-

nowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków; nr podręcz-
nika: AZ-52-07/12-KR-8/13

Klasa III
Tytuł podręcznika: „Mocni miłością", red. T. Panuś, R. Chrza-

nowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków; nr podręcz-
nika: 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 archidie-
cezji gnieźnieńskiej, tytuł: W  ramionach Ojca, red. A. Kielar, 
J. Tomczak, dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym.



VI. KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP 
BIURO PROGRAMOWANIA KATECHEZY 

Informacja Komisji Wychowania Katolickiego KEP  

Oświadczenie z dnia 26 sierpnia 2017 r. 
 w sprawie deklaracji o udziale w zajęciach z religii 

Wobec pojawiających się informacji związanych z  organizo-
waniem zajęć z nauczania religii w szkołach, w szczególności ze 
zbieraniem deklaracji o uczęszczaniu na lekcje religii, przypomi-
namy co następuje:

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu orga-
nizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i  szkołach 
(Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.):

„1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszko-
lami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicz-
nych szkołach podstawowych i  szkołach ponadpodstawowych, 
zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;
2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodzi-

ców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobie-
raniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane w formie 
pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane 
w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.”

Do  Komisji Wychowania docierają coraz liczniejsze sygnały, 
z  których wynika, że niektóre placówki domagają się od  rodzi-
ców lub pełnoletnich uczniów deklarowania na początku każde-
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go roku szkolnego udziału w zajęciach z religii/etyki. O tym, jak 
należy interpretować ten przepis, podało MEN w  uzasadnieniu 
do nowelizacji Rozporządzenia dokonanej w 2014 r.:

„(…) oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządze-
nia będzie składane w przypadku osób, które rozpoczynają naukę 
w danej szkole lub, które chciałyby zacząć uczęszczać na zajęcia 
religii lub etyki”.

Wynika z  tego, że domaganie się na  początku każdego roku 
szkolnego deklaracji od tych rodziców lub pełnoletnich uczniów 
jest jawnym nadużyciem wywołującym niepotrzebny niepokój, 
zamieszanie, a nawet sugeruje możliwość zmiany raz podjętej de-
cyzji.

Ks. Marek Korgul
sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Data publikacji: 2018-03-29

Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla 
uczniów szkół publicznych 

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolek-
cji wielkopostnych MEN przypomina o  zasadach wynikających 
z przepisów oświatowych.

Na  mocy przepisów §  10 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i spo-
sobu organizowania nauki religii w  publicznych przedszkolach 
i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęsz-
czający na  naukę religii organizowaną w  szkołach publicznych 
uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu od-
bycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia 
lub wyznanie, do  którego należą uczniowie, nakłada na  swoich 
członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na  terenie szkoły pro-
wadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły 
i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przed-
miotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, 
a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła 
musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z  intencją przywołanych przepisów, zwolnienie 
uczniów na  ich podstawie z  zajęć szkolnych nie oznacza uzy-
skania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jed-
nak na celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się 
w  tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, 
że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funk-
cji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzial-
na za  bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno 
uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie 
uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowaw-
czych. Z  tego względu szkoła ma prawo do  kontroli obecności 
na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczy-
ciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bez-
pieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych 
nauczycieli z  prośbą o  pomoc w  zapewnieniu uczniom opieki 
w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się reko-
lekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor 
powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności su-
mienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie or-
ganizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się 
np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła 
– w  porozumieniu z  organizującymi rekolekcje – może ustalić, 
że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie 
z  zajęć szkolnych. W  pozostałym czasie uczniowie uczestniczą 
w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkol-
nych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w  tym 
czasie sprawdzianów i klasówek.
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Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub 
częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pra-
cy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych 
przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć eduka-
cyjnych.

MEN 17 lutego 2016 r.

Źródło:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotycza-

ce-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.
html

POROZUMIENIE 
pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Mini-
strem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od 

nauczycieli religii
W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolek-

cji wielkopostnych MEN przypomina o  zasadach wynikających 
z przepisów oświatowych.

NZgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostol-
ską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 
r. poz. 318) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu orga-
nizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 
(Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, z 1999 r. poz. 753, z 2014 r. 
poz. 478 oraz z 2017 r. poz. 1147), w związku z § 8 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 
poz. 1575 oraz z 2019 r. poz. 465), Konferencja Episkopatu Polski 
i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje:

§  1. 
Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:
1) kolegium teologicznym - należy przez to rozumieć kole-

gium teologiczne prowadzone przez Kościół katolicki;
2) przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii - na-

leży przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu 
psychologii, pedagogiki i katechetyki, nauczanych w powiązaniu 
z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz po-
zytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w zakresie nauczania 
religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu 
przygotowania pedagogicznego do nauczania religii świadczy do-
kument ukończenia wyższego seminarium duchownego albo dy-
plom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez ko-
legium teologiczne, uczelnię prowadzoną przez Kościół katolicki 
albo uczelnię publiczną prowadzącą kształcenie w zakresie teolo-
gii katolickiej albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-
pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne lub 
wyższe seminarium duchowne;

3) teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych 
- należy przez to rozumieć studia podyplomowe umożliwiające 
nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmio-
tów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii mo-
ralnej, liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecznej, 
historii Kościoła), nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 
480 godzin, a ponadto:

a) w przypadku osób nieposiadających przygotowania peda-
gogicznego - nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygoto-
wania pedagogicznego do nauczania religii, nauczanych w wy-
miarze określonym w pkt 2,

b) w przypadku osób posiadających przygotowanie pedago-
giczne - nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów 
katechetycznych, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 
120 godzin w powiązaniu z pozytywnie ocenioną praktyką kate-
chetyczną w szkole w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin;
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oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii 
lub

3) posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukoń-
czeniu czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub 
studentem studiów na kierunku teologia w uczelni prowadzonej 
przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej 
kształcenie w zakresie teologii katolickiej po ukończeniu czwarte-
go roku jednolitych studiów magisterskich.

§  4. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w 

przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub 3 lub
2) posiada dyplom ukończenia studiów w specjalności peda-

gogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzo-
nej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej 
kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygoto-
wanie pedagogiczne do nauczania religii lub

3) posiada dyplom ukończenia studiów w zakresie wycho-
wania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo 
ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej 
uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w 
uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii ka-
tolickiej.

§  5. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w 

przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych posiada osoba 
spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły lub 
przedszkola, określone odpowiednio w § 2-4, która ponadto:

1) ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna w za-
kresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub

2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności od-
powiedniej do niepełnosprawności uczniów lub

4) podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej - należy 
przez to rozumieć studia podyplomowe umożliwiające nabycie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teo-
logicznych, katechetyki i wychowania religijnego, nauczanych w 
wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin.

§  2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w 

liceach ogólnokształcących,
technikach i branżowych szkołach II stopnia, z wyjątkiem spe-

cjalnych, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia ma-
gisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Ko-
ściół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie 
w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie peda-
gogiczne do nauczania religii lub

2) jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub za-
konne seminarium duchowne i legitymuj e się dyplomem lub za-
świadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada przygotowa-
nie pedagogiczne do nauczania religii lub

3) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia ma-
gisterskie na kierunku innym niż teologia oraz ukończyła pody-
plomowe studia teologiczno-katechetyczne lub

4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukoń-
czeniu piątego roku studiów

§  3. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w 

szkołach podstawowych i branżowych szkołach I stopnia, z wy-
jątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub
2) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia 

w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni pu-
blicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej 
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3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w 
zakresie pedagogiki specjalnej w zakresie odpowiednim do nie-
pełnosprawności uczniów.

§  6. 
Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniej-

szego porozumienia, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne 
na podstawie dotychczasowego porozumienia, zachowują kwali-
fikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2022 r., z zastrze-
żeniem § 8.

§  7. 
Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniej-

szego porozumienia, którzy uzyskali stopień nauczyciela miano-
wanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii.

§  8. 
Osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejsze-

go porozumienia przygotowanie katechetyczno - pedagogiczne 
w rozumieniu porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopa-
tu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 
2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od na-
uczycieli religii (Dz. Urz. MEN poz. 20), posiadają przygotowanie 
pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 1 pkt 2 
niniejszego porozumienia.

§  9. 
Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu 

Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli 
religii (Dz. Urz. MEN poz. 21).

§  10. 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/
porozumienie-pomiedzy-konferencja-episkopatu-polski-oraz-
-ministrem-3561895
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 Pieczątka 

 z adresem szkoły

FORMULARZ PROTOKOŁU KONKURSOWEGO

Komisja szkolna Konkursu …………………………………………………………………… powołana 
 tytuł konkursu

przez Dyrektora ………………………………. ……………………………………………………………………

Imię i Nazwisko Dyrektora 

………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa i adres szkoły

………………………………………………………………………………………………………………………………

w składzie:  

1.  …………………………………………………… (Przewodniczący) ……………………………….

2.  ……………………………………………………  …………………………………………………

3. …………………………………………………….  …………………………………………………

  (podpisy)

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

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. …………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z PRACY 
 KATECHETYCZNEJ OD OSTATNIEJ WIZYTACJI:

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………

2. Pełna nazwa i adres szkoły ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Staż pracy katechetycznej ………. (lat), stopień awansu zawodo-

wego ………………………………………………………………………………

4. Ukończone studia podyplomowe: 

………………………………………………………………..................................

5. Udział w szkoleniach:

a) organizowanych przez Wydział Katechetyczny KDP 

………………………………………………………………..................................

b) organizowanych przez szkołę 

 ………………………………………………………………..................................

c) organizowanych przez MSCDN  

………………………………………………………………..................................

d) Inne …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..................................

6. Udział w rekolekcjach dla katechetów:

a) organizowanych przez Wydział Katechetyczny KDP  

………………………………………………………………..................................

b) Inne …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..................................


