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W uzupełnieniu do odpowiedzi na interpelację w sprawie wymiaru godzin nauki religii
w szkołach  informuję,  że  w  nowelizacji  wprowadzonej  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji
Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U.1999.67.753), przytoczony w odpowiedzi
na interpelację zapis § 8 nie zawiera już warunku "ze względu na brak dostatecznej liczby kadry
nauczającej". Nie zmienia to jednak istoty odpowiedzi na interpelację Pani Radnej. Wymiar lekcji
religii może być zmniejszony do jednej godziny tygodniowo przez dyrektora szkoły za zgodą biskupa
diecezjalnego  Kościoła  Katolickiego  albo  władz  zwierzchnich  pozostałych  kościołów  i  innych
związków wyznaniowych.
 

Dziękuję Pani Radnej za zainteresowanie tematem.



Kalisz, 14.03.2019 r.
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D2019.03.01439

Pani Barbara Oliwiecka
Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację w sprawie wymiaru godzin nauki religii w szkołach 
informuję, co następuje:

Nauka religii w szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze 
dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony do jednej 
godziny tygodniowo "ze względu na brak dostatecznej liczby kadry nauczającej" jedynie za 
zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych 
kościołów i innych związków wyznaniowych (§ 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 
religii w publicznych przedszkolach i szkołach – Dz U z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.).

Dyrektor szkoły znając uwarunkowania organizacyjne, które mogłyby uzasadniać w 
dostatecznym stopniu taki wniosek, kieruje go do biskupa diecezjalnego Kościoła 
Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków 
wyznaniowych o zmniejszenie wymiaru godzin religii.

Z powyższego wynika, że dyrektorzy szkół znając obowiązujące przepisy prawa i 
ewentualne problemy organizacyjne z jakimi może wiązać się organizacja lekcji religii 
powinni zwrócić się z takim zapytaniem do Kurii Diecezji Kaliskiej. Należy też zauważyć, że 
w rozporządzeniu jako przyczynę zmniejszenia ilości lekcji religii podaje się problemy 
kadrowe.

Religia, podobnie jak etyka, jest nie jest przedmiotem obowiązkowym. Każdy z 
uczniów ma prawo do pobierania zarówno nauki religii, jak i etyki. W odróżnieniu od religii, 
tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły. Dla dyrektora szkoły oznacza to 
konieczność ułożenia planu zajęć lekcyjnych w taki sposób, aby zajęcia z religii i etyki dla 
danej klasy nie odbywały się w tym samym czasie, ani nie kolidowały z innymi zajęciami 
edukacyjnymi.

Dziękuję Pani Radnej za zainteresowanie się tematem.
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