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Wstęp

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! 
Jakże niezbadane są Jego wyroki 
i nie do wyśledzenia Jego drogi!

(Rz 11,33)

Czcigodni Księża!
Drodzy Katecheci!
Zakończony 26 czerwca 2020 r. rok szkolny wpisał się w długi 

łańcuch wydarzeń, które po raz kolejny uświadomiły nam praw-
dziwość słów św. Pawła Apostoła zapisanych w  Liście do  Rzy-
mian: Jakże niezbadane są wyroki Boga i nie do wyśledzenia Jego 
drogi! (por. Rz 11,33) Epidemia, która dotknęła świat, zmieniła 
jego oblicze w sposób dotychczas niespotykany. Odcisnęła swoje 
piętno także na polskiej szkole: nauczyciele, uczniowie, rodzice, 
musieli odnaleźć się w kompletnie nowej rzeczywistości zdalne-
go nauczania. Katecheci, na równi z innymi pedagogami, podjęli 
wyzwanie, starając się – na miarę środków i możliwości – jak naj-
lepiej realizować swoją misję.

Niezwykle dynamiczna sytuacja związana z  pandemią spra-
wia, że nowy rok szkolny 2020/2021, w który obecnie wchodzimy, 
stanowi dla wszystkich wielką niewiadomą: jak będzie wygląda-
ło nauczanie? Czy nie zaistnieje konieczność kontynuacji pracy 
zdalnej? Jak odnajdą się uczniowie, którzy po tak długim czasie, 
znów przekroczą progi naszych szkół? Wobec niepokoju, który 
mogą budzić tego typu pytania, pozostaje tylko jedno: szukać 
umocnienia w Bogu i Jego słowie. Niezbadane są Jego wyroki i nie 
do wyśledzenia Jego drogi – nie zawsze jesteśmy w stanie zrozu-
mieć to, co wokół nas się dzieje, ale zawsze możemy i powinniśmy 
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pamiętać, że jesteśmy w rękach Boga. Wielokrotnie podkreśla tę 
prawdę Ojciec Święty Franciszek: Jesteśmy całkowicie w  rękach 
Boga, a przeciwności, jakich (…) doświadczamy, są okazją do da-
wania świadectwa i nie tylko nie mogą oddalać nas od Pana, ale 
przeciwnie – powinny pobudzać nas do pokładania jeszcze większej 
nadziei w Jego moc1.

Ta świadomość Bożej obecności i opieki niech nam towarzy-
szy w każdym dniu nowego roku szkolnego, byśmy bez lęku mo-
gli dzielić się naszą wiarą i wiedzą z  tymi, których Bóg postawi 
na naszych drogach. 

 Dyrektor Wydziału Katechetycznego
 ks. Marek Wilczewski 

1 http://www.idziemy.pl/kosciol/papiez-franciszek-jestesmy-calkowicie-w-
rekach-boga/



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 
p. Elżbieta Brzeska Walczak

p. Piotr Świercz
ks. Zbigniew Olszewski
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 

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 

Piotr Świercz – konsultant (dane adresowe na stronie Wydziału 
Katechetycznego)

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



7Wydział Katechetyczny

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. Elżbieta Brzeska-Walczak
 3. s. Dominika Ewa Dudzik CSP
 4. ks. Zbigniew Olszewski
 5. p. Piotr Świercz
 6. ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski

Członkowie z nominacji:
 7. ks. Rafał Bednarczyk
 8. p. Ewa Bembenista
    9. p. Bogusław Brykała
 10. ks. Piotr Joniak
 11. ks. Andrzej Krasiński
 12. ks. Tomasz Ozimkowski
 13. s. Olga Mirosława Wielgolaska CSP
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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 2020/2021 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.

• 2 – 4.10.2020 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – Wy-
chowawcze Studnia w Płocku 

• 16 – 18.10.2020 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku (Turnus dla katechetów 
z małżonkami) 

• 23 – 25.10.2020 r. Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy 
Caritas w  Popowie

• 27 – 29.11.2020 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku 

• 26 – 28.02.2021 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku (Turnus o charakterze 
kontemplacyjnym)

• 16 – 18.04.2021 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku 

• 04 – 06.06.2021 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku
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Temat rekolekcji: Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy 
mogli zaradzić naszej nędzy? Nasza miłość do Eucharystii.

W bieżącym roku szkolnym zapisy na rekolekcje będą od-
bywały się w  sposób automatyczny poprzez stronę Wydziału 
Katechetycznego.

W zawiązku z trwającym stanem pandemii maksymalna licz-
ba osób na rekolekcjach w Studni nie może przekroczyć 60 osób. 

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.

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 2020/2021 

Z  uwagi na  panujący stan epidemii spotkanie dla kateche-
tów rozpoczynających pracę w  bieżącym roku szkolnym odbę-
dzie się dnia 28 sierpnia 2020 w  Opactwie Pobenedyktyńskim 
przy ul. Tumskiej 3 w Płocku. Temat spotkania: „Formacja kate-
chetów w diecezji płockiej”.

Spotkanie rozpocznie Msza Święta sprawowana o  godzinie 
10.00 w Bazylice Katedralnej.

3. Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół podsta-
wowych oraz szkół specjalnych (o ile pozwolą na to obowią-
zujące przepisy sanitarne) 

Szkolenia odbędą się w  dziesięciu ośrodkach: w  Pułtusku, 
Mławie, Czerwińsku, Płońsku, Rypinie, Dobrzyniu n. Drwęcą, 
Płocku, Przasnyszu, Gostyninie i  Ciechanowie. Do  każdego 
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z poszczególnych ośrodków przyporządkowani zostali katecheci 
ze wskazanych poniżej dekanatów:

L.P. Miejsce Dekanaty 2020

1.
Pułtusk-Popławy  

par. pw. Miłosierdzia 
Bożego

Pułtuski, Makowski,
Serocki, Nasielski, 30 września

2. Mława  
par. pw. św. Stanisława BM

Mławski Wsch., 
Mławski Zach., 1 października

3.
Płońsk 

par. pw. św. Maksymiliana
Kolbego

Płoński pół.,  
Płoński poł., 7 października

4.
Czerwińsk  

par. pw. Zwiastowania  
Najświętszej Maryi Pannie

Wyszogrodzki,  
Zakroczymski, 8 października

5.
Dobrzyń n. Drwęcą  

par. pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej

Dobrzyń n. Drwęcą, 
Tłuchowski, 15 października

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

Ciech. Wsch.,  
Ciech. Zach.,  
Strzegowski,

21 października

7. Przasnysz  
par. pw. św. Wojciecha

Przasnyski,  
Dzierzgowski, 22 października

8. Płock  
Opactwo Pobenedyktyńskie

Płocki Wsch.,  
Płocki Zach., Bielski,

Bodzanowski,
28 października

9. Gostynin  
par. pw. św. Marcina

Gostyniński, 
Gąbiński, 29 października

10.
Rypin  

par. pw. św. Stanisława 
Kostki

Rypiński, Sierpecki, 
Żuromiński 4 listopada
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4. Spotkanie szkoleniowe dla katechetów szkół specjalnych

Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych od-
będzie się 23-25 października 2020 roku w Warszawie, na ulicy 
Dewajtis 3. Organizatorzy nie podali jeszcze szczegółów wydarze-
nia 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 ponadpod-
stawowych 

– 18 listopada 2020 r. (środa) w Płocku 
– 19 listopada 2020 r. (czwartek) w Płońsku 

6. Spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkol-
nym 2021/2022

– 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w Płocku
– 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) Ciechanów

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. 

Prosimy o przygotowanie konspektu lekcji i wypełnienie spra-
wozdania z pracy katechetycznej. Formularz sprawozdania znaj-
duje się 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 0-IV
 szkół podstawowych
Temat konkursu: „Mój kościół parafialny”.

Konkurs będzie obywał się w dwóch kategoriach wiekowych. 
Pierwsza grupa będzie obejmowała klasy 0-II, druga – III-IV. 

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie kościoła pa-
rafialnego. 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 Katechetyczne-
go do  15 stycznia 2021 r. (koniec  I  semestru roku szkolnego 
2020/2021). Do  prac należy dołączyć oświadczenie podpisane 
przez rodziców lub prawnych opiekunów i protokół w  wersji 
papierowej (formularz protokołu i  oświadczenie znajduje się 
na końcu Informatora), w którym powinny znaleźć się następu-
jące dane: tytuł pracy, 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 wy-
ników nastąpi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej 
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Wydziału Katechetycznego dnia 26 lutego 2021 r. Nagrody zosta-
ną przesłane pocztą lub przekazane przez katechetów. 

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 Biblijny dla uczniów klas V-VIII
 szkoły podstawowej 

Temat konkursu: „Dzieje Apostolskie”

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

kład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego 
Pawła 2008, Dzieje Apostolskie.

– Na  etapie szkolnym i  parafialnym obowiązuje Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków 
oryginalnych z  komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, 
Dzieje Apostolskie (tylko sam tekst Dziejów Apostolskich).

– Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązują: tekst Dzie-
jów Apostolskich, wstęp, komentarze i marginalia. 

Terminarz Konkursu:
– etap szkolny do 15 stycznia 2021 r. (dotyczy parafii, na terenie 

których jest kilka szkół). 
– etap parafialny do 12 lutego 2021 r. 
– etap dekanalny 17 marca 2021 r. (środa). 

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. 
(piątek) w  Szkole Podstawowej im. gen. Zygmunta Padlew-
skiego (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-
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wowych. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech na-
uczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w pa-
rafii jest więcej szkół podstawowych niż jedna, przeprowadzony 
zostaje etap parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz pro-
boszcz. Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Deka-
nalna powołana przez Księdza Dziekana. Pytania na etap deka-
nalny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego 
do  parafialnego, z  parafialnego do  dekanalnego oraz z  deka-
nalnego do  diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy 
otrzymali najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu. 
(W przypadku gdy będzie taka sama liczba punktów, komisja or-
ganizuje 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 

3. Olimpiada Teologii Katolickiej 
 dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Ogólnopolska XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej odbędzie 
się w marcu 2021 roku w Poznaniu.

Etap diecezjalny XXXI Edycji Olimpiady Teologii Katolickiej 
odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. 

Szczegółowe informacje oraz wykaz literatury przewidzianej 
na poszczególne etapy Olimpiady będzie można znaleźć na stro-
nie internetowej Olimpiady: www.otk.pl i  na  stronie Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej.

4. Rekolekcje dla maturzystów

Rekolekcje dla maturzystów odbędą się w  terminie 17-19 
stycznia 2021 r. w MCEW Studnia w Płocku. Katechetów, którzy 
chcieliby włączyć się w tę inicjatywę prosimy o kontakt z Wydzia-
łem Katechetycznym KDP do 11 grudnia 2020 r. 
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5. Pielgrzymka maturzystów

Zgodnie z  wieloletnią tradycją Wydział Katechetyczny KDP 
organizuje Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Płockiej na  Jasną 
Górę. Dokładne informacje dotyczące organizacji pielgrzymki 
przekazane zostaną w odpowiednim terminie. 

6. Pielgrzymka nauczycieli

84. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i  Wychowawców 
na Jasną Górę odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca 2021 r.



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 2015 i 2017.
Przewidywany termin: 14 listopada 2020 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 2018.
Przewidywany termin: 21 listopada 2020 r.
Liczba godzin: 7
Prowadzący: 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 i 2019.
Przewidywany termin: kwiecień 2021 r. 
Liczba godzin: 6
Prowadzący: mgr Piotr Świercz 
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Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 
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 2016; 2019 i 2020.
Przewidywany termin: 31 sierpnia 2020 r. 
Liczba godzin: 6
Prowadzący: ks. mgr Zbigniew Olszewski 
Miejsce: Opactwo Pobenedyktyńskie w Płocku
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 potra-
fi stosować narzędzia TOC w organizowaniu i planowaniu jed-
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nostki katechetycznej. Praktyczne przykłady twórczych zajęć  – 
gałązka logiczna, chmura i drzewko ambitnego celu.

Przewidywany termin: marzec-kwiecień 2021 r.
Liczba godzin: 8
Prowadzący: Ks. mgr Zbigniew Olszewski 
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 33 
Koszt: forma bezpłatna

 Dziedzictwo św. Jana Pawła II – Pontifex  współ-
czesności

Celem warsztatu: „Jan Paweł  II  – Pontifex współczesności” 
jest poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dia-
logu. Zajęcia łączą część teoretyczną z  zajęciami praktycznymi 
kształtującymi u  słuchaczy postawę otwartości na  inne kultury 
i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współ-
istnienie z drugim człowiekiem.

Przewidywany termin: wiosna 2021 r.
Liczba godzin: 6 h
Prowadzący: Ks. mgr Zbigniew Olszewski
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 
Koszt: forma bezpłatna

 Interpretacja przypowieści biblijnych za  po-
mocą metody TOC

Cel warsztatu: Wzbogacenie warsztatu pracy katechety – no-
watorska metoda TCO w pracy z dziećmi w edukacji przedszkol-
nej i wczesnoszkolnej.

Cele szczegółowe: uczestnik po ukończonym szkoleniu potra-
fi stosować narzędzia TOC w organizowaniu i planowaniu jed-
nostki katechetycznej. Praktyczne przykłady twórczych zajęć  – 
gałązka logiczna, chmura i drzewko ambitnego celu.

Przewidywany termin: marzec/kwiecień 2021 r.
Liczna godzin: 8 
Prowadzący: Ks. Zbigniew Olszewski 
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Miejsce: Ciechanów, MSCDN, 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 Brze-
ską – Walczak, konsultantem w zakresie katechezy.

 Szanuj bliźniego swego – szacunek jako war-
tość priorytetowa

Cel warsztatu: Odkrywanie roli i znaczenia wartości szacunku.
Cele szczegółowe: Uczestnik po  zakończeniu szkolenia: ro-

zumie rolę i  znaczenie wartości szacunku, potrafi przekazać 
uczniom na czym polega postawa szacunku wobec drugiego czło-
wieka, wskazuje wzorce osobowościowe.

Zagadnienia programowe: wychowanie do wartości szacun-
ku; kształtowanie postaw w oparciu o szacunek; zadania współ-
czesnej szkoły w kształtowaniu postawy szacunku

Przewidywany termin: styczeń-marzec 2021 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

	Rezerwat wartości, czyli lekcja aksjologii dla 
wszystkich

Cel warsztatu: Ukazanie roli nauczyciela-katechety w proce-
sie wychowaniu do wartości.
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Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: rozu-
mie priorytetową rolę wychowania do wartości, potrafi zachęcić 
i  poprowadzić uczniów do  dyskusji o  tematyce aksjologicznej; 
wskazuje moralnie wartościowe zachowania, poznaje wzorce oso-
bowościowe 

Zagadnienia programowe: ukazanie znaczenia wartości 
i tradycji w procesie wychowania i kształtowania postaw; defini-
cja i klasyfikowanie wartości; kryzys wartości we współczesnym 
świecie; ukazywanie moralnie wartościowych zachowań oraz 
wzorców osobowościowych.

Przewidywany termin: kwiecień-maj 2021 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

	Gdyby w Nazarecie był Internet – zdalne kate-
chetyczne nauczanie 

Cel konferencji: Poszukiwanie nowych pomysłów, sposobów 
i form pracy online w nauczaniu katechetycznym

Cele szczegółowe: Uczestnik po zakończeniu szkolenia: rozu-
mie potrzebę pracy zdalnej; zna sposoby i  formy pracy online; 
doskonali swoje umiejętności technologiczno – informacyjne; 
poznaje nowe, skuteczne narzędzia do zdalnej pracy z uczniami 
na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Zagadnienia programowe: nauczanie zdalne oparte na dwu-
kierunkowej komunikacji; sztuka pozyskiwania i  porządkowa-
nia informacji zwrotnych od  uczniów, rodziców i  pracowni-
ków szkoły; przygotowanie materiałów w formie elektronicznej 
na lekcje religii.

Przewidywany termin: wrzesień/październik 2020 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, ks. mgr Zbigniew 

Olszewski, mgr Piotr Świercz
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Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

	Intercity na katechezę, czyli jak należy przy-
gotować się do zdalnego nauczania religii w szkole

Cel warsztatu: Dzielenie się wiedzą i praktyką dotyczącą na-
uczania online na katechezie.

Cele szczegółowe: Uczestnik po  zakończeniu szkolenia zna 
zasoby nauczania online; wie, gdzie znaleźć wypracowane e-ma-
teriały i  jak tworzyć własne e-scenariusze; dzieli się pomysłami 
z innymi nauczycielami; rozwija kompetencje informatyczne.

Zagadnienia programowe: > Kup bilet< – przykłady dobrych 
praktyk; pomysły do zdalnego nauczania katechezy; formy/me-
tody/techniki pracy online z uczniem na lekcji religii; >Wagony 
i  klasy< – praca zdalna na  różnych poziomach edukacyjnych; 
tworzenie scenariuszy zdalnych katechez.

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

	Czynić uczniów Pana – aktywizujemy dzieci 
i młodzież do tworzenia grup i wspólnot parafialnych

Cel warsztatu: Zachęcanie katechetów do tworzenia i prowa-
dzenia grup dziecięcych i młodzieżowych przy parafii.

Cele szczegółowe: Uczestnik po  zakończeniu szkolenia wie 
jak założyć i prowadzić dziecięcą i młodzieżową grupę parafial-
ną; zna ruchy religijne i rodzaje wspólnot działających w Koście-
le, zna ich cele i zadania; wie jak aktywizować dzieci i młodzież 
do życia wspólnotowego w kościele; potrafi dzielić się swoimi do-
świadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą w parafii z innymi 
uczestnikami szkolenia.
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Zagadnienia programowe: Rola małych grup w życiu Kościo-
ła; rodzaje zaangażowania młodych w  parafii – grupy dziecięce 
i młodzieżowe, ich cele i zadania.

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

	Takie sobie katechetów rozmowy… sieć współ-
pracy katechetycznej

Cel warsztatu: Integracja środowiska katechetów, wymiana 
doświadczeń, wsparcie

Cele szczegółowe: Katecheta chce i potrafi dzielić się doświad-
czeniami pracy katechetycznej z innymi; potrafi słuchać innych, 
nawiązywać kontakty; miło spędzać czas; inicjować i wdrażać cie-
kawe pomysły, rozumie istotę grup samokształceniowych

Zagadnienia programowe: Cykliczne spotkania; tworzenie 
grup samokształceniowych; budowania siły, nadziei i  poczucia 
wartości wśród uczestników, wymiana użytecznych informacji, 
identyfikacja i drogi rozwiązywania problemów

Przewidywany termin: rok szkolny 2020/2021 
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak i mgr Ewa Bem-

benista
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

	Trening z Jezusem Chrystusem na katechezie

Cel warsztatu: Pogłębianie wiedzy o  Jezusie Chrystusie, na-
wiązanie i utrzymywanie relacji z Mistrzem.

Cele szczegółowe: Uczestnik po  zakończeniu szkolenia: ro-
zumie na czym polega trening katechetyczny; wie, że katecheza 
prowadzi ucznia do relacji z Jezusem Chrystusem; potrafi wyko-
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rzystać metody i  formy pracy treningu katechetycznego; stawia 
sobie ambitne cele i dąży do ich realizacji; wie jak skutecznie po-
prowadzić interioryzację.

Zagadnienia programowe: Trening katechetyczny – próba 
definicji; nowoczesne metody i formy pracy oraz wykorzystanie 
narzędzi TOC na katechezie; przykłady kreatywnych interioryza-
cji na katechezie.

Przewidywany termin: październik 2020 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak 
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 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-marzec 2021 r.
Liczba godzin: 5
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26 
Koszt: forma bezpłatna



V. PROGRAMY I PODRĘCZNIKI  
DO NAUCZANIA RELIGII 

obowiązujące w diecezji płockiej 
w roku szkolnym 2020/2021

Niżej zamieszczone zostały tytuły programów i podręczników, 
oraz ich numery, do nauczania religii w diecezji płockiej w roku 
szk. 2020/2021 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 
Brakujące dane (tytuły programów, numery podręczników itp.) 

zostaną zamieszczone na stronie Wydziału Katechetycznego.

PRZEDSZKOLE

(A)
Tytuł programu: TAK dla Jezusa – AZ-0-01/20, data zatwier-

dzenia: 28.01.2020 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: Tak! Jezus mnie kocha, red. ks. dr K. Miel-

nicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność (Kielce), 
– numer podręcznika: AZ-04-01/20-KI-1/20, dopuszczony na 

terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Progra-
mowania Katechezy z dnia 28.01.2020 r.

(B)
Tytuł programu: (do uzupełnienia) –  AZ-0-03/20, data za-

twierdzenia (do uzupełnienia). 
Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi (dla grupy pię-

ciolatków), red. Aneta Rayzacher-Majewska, Anita Klebanow-
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ska, Sebastian Rychliński, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Kate-
chetyczne (Warszawa), nr podręcznika: AZ-03-03/20-WA-4/20.

Tytuł podręcznika: Z  Panem Jezusem (dla grupy sześcio-
latków), Aneta Rayzacher-Majewska, Klaudia Naczke-Wójcik, 
Beata Śmigiera, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Katechetyczne 
(Warszawa), nr podręcznika: AZ-03-03/20-WA-5/20. 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I
Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ-1-01/18; 

data zatwierdzenia: 19.09.2018 r. 
Tytuł podręcznika: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; au-

torzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniew-
ska, ks. Jan Staruchowicz, katechezy okolicznościowe: Marzena 
Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa), 
– numer podręcznika: AZ-11-01/18-PL-1/20

Klasa II
Tytuł programu: W  drodze do  Wieczernika –  AZ-1-01/10, 

data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, 

PIW.
Zeszyt ćwiczeń: Kochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

– numer podręcznika: PL-12-01/10-PL-3/13, dopuszczony na 
terenie diecezji płockiej 21.06.2013 r., nr dopuszczenia: 554/13,

– numer 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. Krasiń-

ski, PIW.
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Zeszyt ćwiczeń: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, 
PIW,
– nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14, dopuszczony na tere-

nie diecezji płockiej17.06.2014 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.

Klasa IV 
Tytuł programu: Wierzę w Boga i kocham Kościół – AZ-2-

01/15, data zatwierdzenia: 21.09.2015 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: Wierzę w  Boga Ojca, red. A. Krasiński, 

PIW.
Zeszyt ucznia: Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW,

– nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na  tere-
nie diecezji płockiej18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15,

– nr podręcznika: AZ-21-01/15-PL-2/15, dopuszczony na tere-
nie całego kraju19.10.2015 r., nr dopuszczenia: 340/15.

Klasa V
Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer pro-

gramu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r. 
Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka; autorzy: ks. Mariusz 

Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, 
s.  Martyna Ujazdowska, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał 
Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa), 
– numer podręcznika AZ-21-01/18-PL-3/20

Klasa VI
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę – AZ-2-01/10, 

data zatwierdzenia: 09.06.2010 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół, red. W. Janiga, Wydaw-

nictwo Gaudium (Lublin),
Zeszyt ćwiczeń: Wierzę w Kościół. Karty Pracy, red. W. Janiga, 

Wydawnictwo Gaudium, (Lublin),
– numer podręcznika: AZ-23-01/10-LU-2/14.
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Klasa VII
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem, numer pro-

gramu: AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r., program 
ogólnopolski.

(A)
Tytuł podręcznika: Jezus uczy i  zbawia, red. Z. Marek, Wy-

dawnictwo 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, Wydawnic-

two 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. Jac-

kowiak, 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,
– 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, numer programu: AZ-3-01/13, data zatwierdzenia: 
09.04.2013 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, 
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jed-
ność (Kielce), 
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– nr podręcznika: AZ-31-01/13-KI-3/13, data zatwierdzenia: 
28.10.2013 r. 

Klasa VIII
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem, numer pro-

gramu: AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program 
ogólnopolski.

(A)
Tytuł podręcznika: Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, Wy-

dawnictwo WAM (Kraków),
– nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-12/13, data zatwierdzenia: 

20.05.2013 r., nr Imprimatur 674/2013.

(B)
Tytuł podręcznika: Jestem z wami, red. W. Kubik, Wydawnic-

two WAM,
– nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-3/12, data zatwierdzenia: 

11.06.2012 r., nr imprimatur: 1962/2012.

(C)
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.

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

Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
– 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.
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(F) 
Tytuł programu: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako 

chrześcijanin, numer programu: AZ-3-01/13, data zatwierdzenia: 
09.04.2013 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, 
red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnic-
two Jedność (Kielce),
– nr podręcznika: AZ-32-01/13-KL-4/14, data zatwierdzenia 

27.10.2014 r. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I. Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Kielce

Klasa I liceum i technikum
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: 

AZ-3-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r. 
Tytuł podręcznika: Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, 

red. ks. dr K.Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo 
Jedność-Kielce, 
– numer podręcznika (do uzupełnienia).

Klasa II liceum i technikum
Pakiet edukacyjny dla klasy II czteroletniego liceum i pięciolet-

niego technikum
Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu: 

AZ-4-03/12, data zatwierdzenia 30.05.2012 r. 
Tytuł podręcznika: W blasku Bożej prawdy, red. ks. dr T. Śmiech, 

E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce), 
– numer podręcznika AZ-41-03/12-KL-1/12, data zatwierdze-

nia: 10.12.2012 r. 
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Klasa II
Pakiet edukacyjny dla klasy II trzyletniego liceum i czteroletnie-

go technikum
Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu 

AZ-4-03/12, data zatwierdzenia 30.05.2012 r. 
Tytuł podręcznika: Na drogach wiary, red. ks. dr J. Czerkaw-

ski, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce), 
– numer podręcznika: AZ-42-03/12-KL-2/13, data zatwierdze-

nia 05.08.2013 r. 

Klasa III technikum
Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu 

AZ-4-03/12, data zatwierdzenia 30.05.2012 r.
Tytuł podręcznika: Za progiem nadziei, red. S. Mazur, B. No-

sek, K. Rokosz, Wydawnictwo Jedność (Kielce), 
– numer podręcznika: AZ-43-01/12-KL-2/14, data zatwierdze-

nia 01.09.2014 r. 

Klasa III i IV liceum i technikum
Pakiet edukacyjny dla klasy III liceum i IV technikum
Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu: 

AZ-4-03/12, data zatwierdzenia 30.05.2012 r.
Tytuł podręcznika: W  bogactwie miłości, red. E. Kondrak, 

ks. dr J. Czerkawski, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce),
– numer podręcznika: AZ-43-03/12-KL-1/14, data zatwierdze-

nia 09.07.2014 r. 

Klasa I – szkoła branżowa
Pakiet edukacyjny dla klasy I szkoły branżowej I stopnia
Tytuł programu: Ku dorosłości, numer programu AZ-5-01/18, 

data zatwierdzenia 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Wierzę., 

red. dr K. Rokosz, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce), 
– numer podręcznika: AZ-51-01/18-KL-3/20, data zatwierdze-

nia 28.05.2020 r.
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II. Wydawnictwo GAUDIUM, Lublin

Liceum

Klasa I liceum
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: 

AZ-3-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r. 
Tytuł podręcznika: W poszukiwaniu wolności – red. ks. Ma-

rian Zając, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), 
– numer podręcznika: AZ-31-01/18-LU-1/20, data zatwierdze-

nia: 27.05.2020 r.

Klasa II liceum 
Pakiet edukacyjny dla klasy II trzyletniego liceum i czteroletnie-

go technikum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-0 1/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r. 
Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w świecie – red. ks. Ro-

bert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
– numer podręcznika: AZ-42-01/10-LU-4/13, data zatwierdze-

nia: 06.05.2013 r.

Klasa II liceum 
Pakiet edukacyjny dla klasy II czteroletniego liceum i pięciolet-

niego technikum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r. 
Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w Kościele – red. ks. Ro-

bert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), 
– numer podręcznika: AZ-4-01/10-LU-1/12, data zatwierdze-

nia: 30.04.2012 r.

Klasa III liceum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-01/10,data zatwierdzenia: 09.06.2010 r. 
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Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w rodzinie, red. ks. Ro-
bert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
– numer podręcznika: AZ-43-01/10-LU-3/14, data zatwierdze-

nia: 28.04.2014 r.

Technikum

Klasa I technikum
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: 

AZ-4-01/18, data dopuszczenia: 19.09.2018 r. 
Tytuł podręcznika: W poszukiwaniu wolności, red. ks. Ma-

rian Zając, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), 
– numer podręcznika: AZ-31-01/18-LU-1/20, data zatwierdze-

nia: 27.05.2020 r.

Klasa II technikum
Pakiet edukacyjny dla klasy II trzyletniego liceum i czteroletnie-

go technikum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-01/10, data dopuszczenia: 09.06.2010 r. 
Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w świecie, red. ks. Ro-

bert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
– numer podręcznika: AZ-42-01/10-LU-4/13, data zatwierdze-

nia: 06.05.2013 r. 

Klasa II 
Pakiet edukacyjny dla klasy II czteroletniego liceum i pięciolet-

niego technikum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-01/10, data dopuszczenia: 09.06.2010 r.
Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w Kościele, red. ks. Ro-

bert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
– numer podręcznika: AZ-41-01/10-LU-1/12, data zatwierdze-

nia: 30.04.2012 r.
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III. Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH, Poznań

Szkoła ponadpodstawowa - liceum

Klasa I liceum
Tytuł programu: W poszukiwaniu wolności, numer progra-

mu: AZ-3-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r. 
Tytuł podręcznika: Szukam wolności, red. ks. dr Radosław 

Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika: AZ-31-01/18-PO-4/20, data zatwierdze-

nia (do uzupełnienia).

Szkoła ponadpodstawowa - technikum

Klasa I
Tytuł programu: W poszukiwaniu wolności, numer progra-

mu: AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: Szukam wolności, red. ks. dr Radosław 

Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika: AZ-31-01/18-PO-4/20, data zatwierdze-

nia (do uzupełnienia).

Szkoła ponadpodstawowa – branżowa I stopnia

Tytuł programu: W  poszukiwaniu dojrzałej wiary, numer 
programu: AZ-5-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika: Droga do dojrzałej wiary, red. ks. dr Ra-
dosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika (do uzupełnienia). 

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

Klasa II (po gimnazjum)
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r. 
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Tytuł podręcznika: Moje miejsce w  świecie, red. J. Szpet, 
D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika: AZ-42-01/10-PO-1/12, data zatwierdze-

nia:21.11.2012 r. 

Klasa II (po szkole podstawowej)
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r. 
Tytuł podręcznika: Moje miejsce w  Kościele, red. J. Szpet, 

D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika: AZ-41-01/10-PO-1/11, data zatwierdze-

nia: 12.09.2011 r.

Klasa III i IV
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r. 
Tytuł podręcznika: Moje miejsce w  rodzinie, red. J. Szpet, 

D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika: AZ-43-01/10-PO-1/14, data zatwierdze-

nia:02.06.2014 r. 

IV. Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

Klasa I dla liceum i technikum
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: 

AZ-3-01/18 (liceum); AZ-4-01/18 (technikum), data zatwierdze-
nia: 16.09.2018 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Na  drogach wolności, autorzy: ks. Piotr 
Pierzcała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, 
Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, 
ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Barbra Rozen, 
ks. Bogumił Wykowski, Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa), 
– numer podręcznika: AZ-31-01/18-WA-2/20, data zatwierdze-

nia (do uzupełnienia).
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V. Wydawnictwo WAM, Kraków

Klasa II
Pakiet edukacyjny dla klasy II trzyletniego liceum i czteroletnie-

go technikum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa – program ogólnopolski, 

numer programu: AZ-4-01/10, data zatwierdzenia 09.06.2010 r., 
Tytuł podręcznika: W świecie, red. Z. Marek, A. Walulik, Wy-

dawnictwo WAM (Kraków), 
– numer podręcznika: AZ-42-01/10-KR-6/13, data zatwierdze-

nia: 06.05.2013 r.; nr dopuszczenia: 673/2013

Klasa III liceum
Tytuł podręcznika: W  rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, 

Wydawnictwo WAM (Kraków), 
– numer podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdze-

nia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

Klasa III technikum
Tytuł podręcznika: W  rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, 

Wydawnictwo WAM (Kraków), 
– numer podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdze-

nia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

Klasa III liceum i IV technikum
Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu: 

AZ-4-03/12, data zatwierdzenia: 30.05.2012 r., program ogólno-
polski,

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.
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VI. Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, Kraków

Szkoła ponadgimnazjalna
Szkoła zawodowa

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

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

nowska, Wydawnictwo Świętego. Stanisława BM (Kraków), 
– numer podręcznika: AZ-52-07/12-KR-8/13.

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

nowska, Wydawnictwo Świętego. Stanisława BM (Kraków), 
– numer podręcznika: AZ-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.

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.
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AX-2i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, 
dla klas  IV-VI  szkoły podstawowej dla uczniów z  upośledze-
niem 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 dydak-
tycznymi nr AZ-30i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-3h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopol-
ski, dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umy-
słowym 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.



VI. KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP 
BIURO PROGRAMOWANIA KATECHEZY 

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP  
po posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. w Legnicy

W dniu 28 stycznia 2020 r. w gmachu Wyższego Seminarium 
Duchownego obradowała w Legnicy Komisja Wychowania Kato-
lickiego KEP. Podczas posiedzenia poruszano m.in. aktualne pro-
blemy związane z nauczaniem religii w przedszkolach i szkołach.

1. Komisja wyraża wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi Mar-
kowi Jędraszewskiemu za jego jednoznaczne wypowiedzi i odwa-
gę w  wyrażaniu stanowiska Kościoła na  temat ważnych kwestii 
dotyczących m.in. rodziny i  wychowania młodego pokolenia 
w duchu wartości chrześcijańskich. Komisja w pełni popiera i so-
lidaryzuje się z wypowiedziami Księdza Arcybiskupa.

2. Komisja zwraca uwagę katolickim rodzicom, że dzieci 
oraz młodzież uczęszczający do placówek oświatowych, w któ-
rych odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w  sumieniu 
uczestniczyć w  tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukoń-
czyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lek-
cje religii. Człowiek wierzący ma prawo i obowiązek pogłębiać 
swoją wiarę i  według niej prowadzić swoje życie. Służą temu 
m.in. szkolne lekcje religii. Troska rodziców o udział ich dziec-
ka w  tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku 
katolickiego wychowania dzieci. Rodzice powinni zapisać swoje 
dzieci na zajęcia z religii w przedszkolu lub szkole poprzez złoże-
nie stosownej pisemnej deklaracji.

3. Komisja Wychowania przypomina, że przygotowanie do 
przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakra-
mentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas 
systematycznej katechezy parafialnej oraz w  trakcie lekcji religii 



w szkole. Uczestnictwo w zajęciach z etyki nie może być traktowa-
ne jako przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych.

4. Komisja przypomina, że nauczanie religii odbywa się w wy-
miarze dwóch jednostek tygodniowo. Przypomina też o respekto-
waniu przez organy prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych 
regulacji prawnych dotyczących nauczania religii w szkole:

a) rodzice i  pełnoletni uczniowie mają prawo korzystać ze 
szkolnej katechezy, a zajęcia te powinny być organizowane w taki 
sposób, by umożliwić im udział w nich. Umieszczanie zajęć z re-
ligii jedynie na pierwszych bądź jedynie na ostatnich godzinach 
jest niezgodne z prawem i często bywa powodem rezygnacji z na-
uki religii np. dla uczniów dojeżdżających do szkół z odległych 
miejscowości.

b) deklaracje rodziców o udziale ich dzieci w zajęciach z reli-
gii mają być składane przy dokonywaniu zapisu dzieci do szko-
ły, zawsze przed  rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Co-
roczne zbieranie deklaracji jest niezgodne z  przepisami prawa 
i niejednokrotnie sugeruje zmianę wcześniej podjętej decyzji. Za-
pis rozporządzenia przyznający rodzicom i pełnoletnim uczniom 
możliwość zmiany decyzji nie może oznaczać jej corocznego su-
gerowania poprzez domaganie się składania (bądź nie) deklaracji.

5. Komisja stoi na stanowisku, że każdy uczeń powinien uczest-
niczyć w zajęciach o charakterze etycznym. Dla osób wierzących 
są to lekcje religii, natomiast w przypadku innych osób – zajęcia 
z etyki. Możliwość nieuczestniczenia ani w zajęciach z religii ani 
etyki stoi w sprzeczności z troską państwa o wychowanie dzieci 
i młodzieży w duchu wartości. Społeczeństwu, w imieniu które-
go działają władze oświatowe, powinno zależeć na tym, by dzieci 
i młodzież szkolna poznawali zasady etyczne, które są fundamen-
tem właściwego funkcjonowania wspólnoty narodowej.

6. Komisja przypomina również, że nauczyciele nie mogą być 
przez kogokolwiek przymuszani do udziału w przedsięwzięciach 
(np. w szkoleniach), które są sprzeczne z ich przekonaniami i su-
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mieniem. Istotną cechą demokratycznego państwa jest przestrze-
ganie konstytucyjnej wolności sumienia.

Komisja w dalszym ciągu apeluje do rodziców o czujność i roz-
tropność wobec tego, co dzieje się w szkołach, zwłaszcza w dzie-
dzinie tzw. edukacji seksualnej: jakiego typu zajęcia są organizo-
wane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Legnica, dnia 28 stycznia 2020 r.

 bp Marek Mendyk
 przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Stanowisko Komisji Wychowania Katolickiego KEP  
odnośnie do edukacji seksualnej w polskiej szkole

Wobec nasilających się nacisków ze strony liberalnych śro-
dowisk, domagających się wprowadzenia do polskich szkół per-
misywnej edukacji seksualnej przypominamy, że w  Polsce już 
w 1998 r. został wypracowany i od lat funkcjonuje program wy-
chowania seksualnego.

Powielane informacje, medialne doniesienia i  sugestie polity-
ków, jakoby w polskich szkołach nie była podejmowana tematy-
ka związana z płciowością są nieprawdziwe. Od przeszło 20 lat są 
prowadzone zajęcia z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzi-
nie”, który seksualność człowieka ujmuje integralnie, tzn. nie tylko 
w aspekcie biologicznym, ale również psychicznym, społecznym, 
duchowym i etycznym (edukacja seksualna typu A). Podstawy pro-
gramowe tego przedmiotu zostały opracowane przez znanych na-
ukowców i zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
W związku z reformą systemu edukacji obowiązujące treści progra-
mowe zostały zaktualizowane i poszerzone. Jeśli rodzice uznają, że 
nie zgadza się to z wyznawanym przez nich systemem wartości – to 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej – mają 
zapewnione prawo do nieposyłania dzieci na te zajęcia.
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Trzeba też pamiętać, że treści programowe (realizowane 
od IV klasy szkoły podstawowej do III klasy liceum) są stopnio-
wo poszerzane i dostosowywane do  rozwoju psychoseksualnego 
uczniów. Ta zasada odnosi się również do  treści podręczników. 
Ich autorzy – nawiązując do lekcji biologii na poziomie danej kla-
sy – wskazują na celowość przemian zachodzących w organizmie 
młodego człowieka, tj. zdolność podjęcia w  dorosłym życiu ról 
małżeńskich i rodzicielskich. Ważnym celem tych zajęć jest przy-
gotowanie młodego pokolenia do odpowiedzialnego rodzicielstwa 
i szacunku dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Programy i podręczniki do zajęć „Wychowanie do życia w ro-
dzinie” stanowią istotną pomoc w realizacji pracy wychowawczej 
i profilaktycznej szkoły. Wiele miejsca zajmuje w nich problema-
tyka uzależnień, zwłaszcza od mediów cyfrowych i pornografii. 
Interdyscyplinarny charakter treści podręczników dla tego przed-
miotu jest ważnym wsparciem rodziców w  wypełnianiu przez 
nich roli wychowawczej.

Mając na uwadze powyższy stan rzeczy, konieczny jest właści-
wy przekaz na temat prowadzenia w szkole zajęć z przedmiotu 
„Wychowanie do życia w rodzinie”. Deprecjacja tego przedmio-
tu i medialne ośmieszanie wydają się mieć jeden cel: zepchnąć 
go margines, wprowadzić w to miejsce demoralizującą edukację 
seksualną (typu B i  C) i  wzorem krajów zachodnich zawłasz-
czyć młode pokolenie m.in. poprzez pozbawienie młodych ludzi 
integralnej wizji człowieka, jego seksualności, miłości, małżeń-
stwa i rodziny.

Warszawa, 29 października 2019 r. 

 W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego
 Konferencji Episkopatu Polski
 bp Marek Mendyk 
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Oświadczenie w sprawie ingerowania organów prowadzących 
w organizację zajęć edukacyjnych w szkołach

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami utrud-
niania organizowania zajęć z religii przez niektóre samorządy (or-
gany prowadzące) informujemy, że:

1. Nauczanie religii w  publicznych przedszkolach i  szkołach 
odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Kon-
stytucja RP, Konkordat, Ustawa Prawo oświatowe). Szczegółowe 
kwestie reguluje Rozporządzenie 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.). Należy podkreślić, że orga-
nizowanie zajęć z religii nie jest sprawą uznaniową.

2. Nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego roz-
kładu zajęć szkolnych w  wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 
Nie ma żadnych podstaw prawnych do organizowania zajęć z re-
ligii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lek-
cyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła 
ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć.

3. Organizacja zajęć z  religii jest wyłączną kompetencją dy-
rekcji placówek oświatowych, dlatego ingerowanie w  układanie 
planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym 
naruszeniem prawa. Dotyczy to m.in. narzucania dyrektorom, by 
zajęcia z religii planowali wyłącznie na pierwszych lub na ostat-
nich godzinach lekcyjnych. Obowiązujące prawo nie daje zatem 
w tym zakresie kompetencji organom samorządu terytorialnego.

4. Podobnie jest z nakazywaniem organizowania zajęć z reli-
gii w grupach międzyoddziałowych, mimo że w zajęciach religii 
uczestniczy wymagana prawem grupa uczniów nie mniejsza niż 
siedem osób.



45Dokumenty Komisji Wychowania Katolickiego

5. Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przed-
miot do  wyboru, który staje się obowiązkowy po  złożeniu sto-
sownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Warszawa, 8 kwietnia 2019 r.

 ks. dr Marek Korgul 
 Sekretarz Komisji Wychowania KEP
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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, imię i nazwisko autora pracy, klasa, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety).

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

(tytuł pracy, 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 ……………………………………………………………….

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

7. Przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursów o tematyce re-
ligijnej: 

a) ogólnopolski ……………………………………………………....
……………………………...……………………………………...



b) diecezjalny ………………………………………………………...
…………………........……………………………………………..

c) wojewódzki ……………………………………………………….
……………………………………………………………………..

d) dekanalny …………………………………………………………
……………………………………………………………………..

e) inne ………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………….

8. Akcje duszpasterskie organizowane 
a) W dekanacie ………………………………………………………

…………….……………………………………………………….
b) w parafii …………………………………………………………...

……………………..………………………………………………
c) w szkole …………………………………………………………...

………………………..……………………………………………
9. Prowadzenie grupy PDMD, Koło żywego różańca, Koło Biblijne, 

ERM itp …………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
(w załączniku program, dokumentacja potwierdzająca podjęte 
działania) 



ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO  
W KONKURSIE I NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

Ja niżej podpisany/a 

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

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie 
 danych osobowych mojego małoletniego dziecka

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

ucznia

………………………………………………………………………………… 
(nazwa szkoły wraz z miejscowością lub pieczątka szkoły )

do celów związanych z jego udziałem w konkursie

…………………………………………………………………………………… 
(nazwa konkursu)

organizowanego przez

…………………………………………………………………………………… 
(nazwa podmiotu organizującego)

w dniach  …………………………………………………………………………

Wyrażam także zgodę na publikowanie imienia i nazwiska, nazwy 
szkoły, ilości zdobytych punktów oraz zajętego miejsca za pomocą środ-
ków społecznego przekazu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i ak-
ceptuję jego postanowienia.

 ………………………………………… ………………………………………
 (miejscowość, data) (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)






