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1. NOWE DOKUMENTY NORMUJACE KATECHEZĘ OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

8-9 marca 2010 Konferencja Episkopatu Polski przyjęła znowelizowany tekst
„Podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce” oraz „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”.


PODSTAWA PROGRAMOWA

Nowa podstawa programowa katechezy jest konsekwencją zmian „podstawy
programowej kształcenia ogólnego”. Dokument ten został napisany w języku wymagań
stawianych uczniowi [wiedza, umiejętności, postawy], a także dostosowuje katechezę do
głębokich zmian w nauczaniu poszczególnych przedmiotów na trzecim i czwartym etapie
edukacyjnym, tj. w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. Uwzględnia także
obniżenie wieku, w którym ma zacząć się realizacja obowiązku szkolnego począwszy od 1
września 2012 roku. Dla edukacji religijnej i duszpasterstwa oznacza to, że za kilka lat dzieci
nie klasy II, ale III szkoły podstawowej będą przystępować do I Komunii św.
Podstawa programowa jest adresowana przede wszystkim do twórców programów i
podręczników, ale jej odbiorcami są również katecheci. Dokument ten określa, jakie
wymagania należy postawić przed uczniem uczestniczącym w katechezie szkolnej oraz jakie
w związku z tym działania winien podjąć katecheta. Dokument poprzez opis zalecanych
warunków i sposobu realizacji stanowi dla katechety drogowskaz, jak formować religijnie
katechizowanych oraz daje mu konkretne narzędzia, przydatne we włączaniu lekcji religii w
system wychowawczy szkoły. Obszerny zaś wyciąg z „Podstawy programowej kształcenia

ogólnego” stanowi praktyczny przewodnik do podejmowania korelacji nauczania religii z
edukacją szkolną.
Podstawa programowa odnosi się do poszczególnych etapów edukacji szkolnej i
zawiera:
 charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacji;
 podstawę programową nauczania religii ( w przedszkolu lub w szkole), obejmującą
cele katechetyczne, zadania nauczyciela religii, treści oraz sposób realizacji;
 wykaz wymagań innych przedmiotów szkolnych, służących korelacji nauczania
religii z edukacją szkolną;
 propozycję współpracy środowisk wychowawczych (rodziny i parafii).


PROGRAM NAUCZANIA RELIGII

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach składa się z
8 części:
 przedszkole – Kochamy dobrego Boga, nr AZ-0-01/10
 klasy 1-3 SP – W drodze do Wieczernika, AZ-1-1-01/10
 klasy 4-6 SP – Poznaję Boga i w Niego wierzę, AZ-2-01/10
 gimnazjum – Pójść za Jezusem Chrystusem, nr AZ-3-01/10
 liceum – Świadek Chrystusa, AZ-4-01/10
 technikum – Świadek Chrystusa, AZ-6-01/10
 szkoła zawodowa – Z Chrystusem przez świat, nr AZ-5-01/10
 katecheza specjalna – Do takich bowiem należy Królestwo Boże.
Każdą cześć programu otwiera wprowadzenie do etapu edukacyjnego, podział
materiału na poszczególne klasy oraz dział dotyczący współpracy środowisk wychowawczych
(parafii i rodziny). W blokach tematycznych dla poszczególnych klas znajdują się cele
katechetyczne, treści, wymagania oraz korelacja z edukacją szkolną.
W zakończeniu programu dla poszczególnych etapów edukacyjnych zamieszczono
propozycje tematyki spotkań w ramach duszpasterstwa katechetycznego w parafii [katecheza
parafialna dla dzieci i młodzieży, spotkania z rodzicami].
Dokument zakłada:
 przystąpienie ucznia do Pierwszej Komunii Świętej w klasie 3 szkoły
podstawowej,
 przystąpienie ucznia do sakramentu bierzmowania w klasie 3 gimnazjum lub na
początku szkoły ponadgimnazjalnej,
 przygotowanie do sakramentu małżeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.


WPROWADZANIE NOWYCH PODRĘCZNIKÓW DO PRAKTYKI KATECHETYCZNEJ W SZKOLE
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Autor programu
Komisja Wychowania Katolickiego KEP
(Przewodniczący: ks. bp Marek Mendyk)
Grupa
przedszkolna
3-latki
4-latki
5-latki
5-latki

PRZEDSZKOLE
Tytuł programu
Kochamy dobrego Boga

Tytuł podręcznika

Numer podręcznika

Nasza Boża Rodzina
Bóg kocha dzieci
Jesteśmy dziećmi Boga
Jesteśmy dziećmi Boga

AZ-01-01/10 KR-1/11
AZ-02-01/10 KR –1/11
AZ-03-01/10 KR- 1/11
AZ-03-01/10 PO- 1/11

Numer programu
AZ-0-01/10

Data
zatwierdzenia
11 IV 2011 r.
7 III 2011 r.
11 IV 2011 r.
18 VII 2011 r.

Data
zatwierdzenia
9 VI 2010 r.

Data dopuszczenia
1038/2011
715/2011
1099/2011

Autor programu

SZKOŁA PODSTAWOWA – Klasy I-III
Tytuł programu
Numer programu

Data
zatwierdzenia

Komisja Wychowania Katolickiego W drodze do
KEP
wieczernika
(Przewodniczący: ks. bp Marek
Mendyk)

AZ-1-01/10

9 VI 2010 r.

Klasa

Data dopuszczenia

AZ-11-01/10 KR-1/11

Data
zatwierdzenia
11 IV 2011 r.

AZ-11-01/10 PO-1/11

9 V 2011 r.

935/2011

I
I

Tytuł podręcznika ucznia,
zeszyt ćwiczeń
Jesteśmy w rodzinie Pana
Jezusa
Jesteśmy w rodzinie Pana
Jezusa

Autor programu

Numer podręcznika

SZKOŁA PODSTAWOWA – Klasy IV-VI
Tytuł programu
Numer programu

Komisja Wychowania Katolickiego KEP
(Przewodniczący: ks. bp Marek Mendyk)

Poznaję Boga i w Niego
wierzę

Klasa

Tytuł podręcznika ucznia

Numer podręcznika

IV
IV

Jestem chrześcijaninem
Zaproszeni przez Boga

AZ-21-01/10 PO-1/11
AZ-21-01/10 -KR-2/12

Autor programu
Komisja Wychowania Katolickiego KEP
(Przewodniczący: ks. bp Marek Mendyk)

GIMNAZJUM
Tytuł programu
Pójść za Jezusem
Chrystusem

Klasa

Tytuł podręcznika ucznia

Numer podręcznika

I
I

Szukam was
Spotkanie ze Słowem

AZ-31-01/10 KR-1/11
AZ-31-01/10 PO-1/11

Autor programu
Komisja Wychowania Katolickiego KEP
(Przewodniczący: ks. bp Marek Mendyk)

LICEUM
Tytuł programu
Świadek Chrystusa

Klasa

Tytuł podręcznika ucznia

Numer podręcznika

I
I

Moje miejsce Kościele
W Kościele

AZ-41-01/10 PO-1/11
AZ-41-01/10-KR-1/12

AZ-2-01/10

Data
zatwierdzenia
9 V 2011 r.
11 VI 2012 r.

Numer programu
AZ-3-01/10

Data
zatwierdzenia
30 V 2011 r.
18 VII 2011 r.

Numer programu
AZ-4-01/10

Data
zatwierdzenia
26 V 2012

1098/2011

Data
zatwierdzenia
9 VI 2010 r.

Data dopuszczenia
[Imprimatur]
1100/2011
1627/2012

Data
zatwierdzenia
9 VI 2010 r.

Data dopuszczenia
[Imprimatur]
1653/2011
1653/2011

Data
zatwierdzenia
9 VI 2010 r.

Data dopuszczenia
[Imprimatur]
2673/2011
1625/2012

Autor programu
Komisja Wychowania Katolickiego KEP
(Przewodniczący: ks. bp Marek Mendyk)

TECHNIKUM
Tytuł programu
Świadek Chrystusa

Klasa

Tytuł podręcznika ucznia

Numer podręcznika

I
I

Moje miejsce Kościele
W Kościele

AZ-41-01/10 PO-1/11
AZ-41-01/10-KR-1/12



Numer programu
AZ-6-01/10

Data
zatwierdzenia

Data
zatwierdzenia
9 VI 2010 r.

Data dopuszczenia
[Imprimatur]
2673/2011

26 V 2012

DECYZJE EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE WPROWADZANIA NOWYCH PODRĘCZNIKÓW

W oparciu o decyzję Komisji Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą
KEP począwszy od roku szkolnego 2012/2013 we wszystkich diecezjach polskich będą
wprowadzane nowy program i nowe podręczniki w następujący sposób:
 Dzieci, które w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęły naukę religii w wieku 7 lat,
realizują program dwuletni katechezy szkolnej i parafialnej [program i podręczniki z roku
2001]. Pierwsza Komunia św. powinna być w klasie drugiej.
 Dzieci, które w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują
program trzyletni katechezy szkolnej i parafialnej [program i podręczniki z roku 2012].
Pierwsza Komunia św. powinna być w klasie trzeciej.
 Dzieci, które w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęły naukę w klasach mieszanych w
wieku 6 i 7 lat, realizują program dwuletni katechezy szkolnej parafialnej [program i
podręczniki z roku 2001]. Pierwsza Komunia św. powinna być w klasie drugiej.
Uwzględniając jednak sytuację religijno-moralną rodzin, warto rozważyć propozycję
przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii św. w klasie trzeciej.
 W klasach I-III szkoły podstawowej sytuacja z programami i podręcznikami wyrówna
począwszy od roku szkolnego 2014-2015. Od tegoż roku wszystkie dzieci w wieku 6 lat
będą miały obowiązek rozpoczęcia nauki w wieku 6 lat. Będą realizowały program
trzyletni katechezy szkolnej i parafialnej i do I Komunii św. będą przystępować w klasie
trzeciej.
 Komisja Wychowania Katolickiego KEP na posiedzeniu we Wrocławiu 30 maja 2012
roku w związku z trwającą od kilku tygodni w mediach dyskusji na temat wieku
przystępowania do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. Przypomniała stanowisko
Kościoła wyrażone w KPK oraz w wielu dokumentach posoborowych, iż Pierwszą
Komunię św. poprzedza Pierwsza Spowiedź z rozgrzeszeniem.
Podjęto też potrzebę ujednolicenia praktyki przygotowania do Pierwszej Komunii św. i
sakramentu bierzmowania we wszystkich diecezjach polskich.
 Od roku szkolnym 2012/2013 należy sukcesywnie prowadzać nowy program i
podręczniki:
 Szkoła podstawowa – klasa IV
 Gimnazjum – klasa I
 Liceum ogólnokształcące – klasa I
 Technikum – klasa I
 ZSZ – klasa I
 Wdrażanie nowych programów i podręczników do nauki religii zakończy się w roku
szkolnym 2014/2015 [w technikach – 20`5/2016].
 W Archidiecezji Wrocławskiej na wszystkich etapach kształcenia obowiązują
podręczniki Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w Krakowie oraz Wydawnictwa
Św. Wojciecha w Poznaniu. Przy wyborze podręczników trzeba pamiętać, że nie

można korzystać zamiennie z edycji obu podręczników na danym etapie edukacyjnym
[krakowskiej i poznańskiej]. Zmiana edycji podręczników może nastąpić wyłącznie na
początku etapu edukacyjnego:
 w klasie 1 i 4 szkoły podstawowej;
 w klasie 1 gimnazjum;
 w klasie 1 liceum i technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.
2. DYREKTOR SZKOŁY NIE ZATWIERDZA PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII
W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami Katechetów dotyczącymi
zatwierdzania programów nauczania oraz podręczników przez dyrektora szkoły na kolejny
rok szkolny, przypomina się, że nauczyciel religii winien tylko przedstawić do wglądu
dyrektora szkoły, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski zarówno Program Nauczania jak i nadane przez w/w Komisję numery
przypisane do wybranych podręczników z 2 wydawnictw: WAM – Kraków, św. Wojciech
Poznań, (dopuszczonych do użytku szkolnego na terenie naszej archidiecezji) na podstawie
których realizuje się Podstawę Programową Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w
przedszkolach i szkołach.
Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego nie może
zatwierdzać programów i podręczników do nauczania religii, leży to w gestii strony
kościelnej. Tę kwestię reguluje § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z
14 kwietnia 1992 r.: „nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i
zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych i
przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się
wobec podręczników do nauczania religii”. To zagadnienie omawia się także w Dyrektorium
Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce wydanym przez Konferencję Episkopatu
Polski w 2001 r.: „nauczanie religii cieszy się autonomią wobec instytucji szkoły. Wyraża się
ona w fakcie, że programy nauczania i pomoce dydaktyczne nie podlegają zatwierdzeniu
przez nadzór pedagogiczny, lecz winny być jedynie podane do jego wiadomości”(por. PDK s.
63). Dlatego katecheci korzystają z programów i podręczników wskazane przez biskupa
diecezjalnego, a domaganie się przez dyrektora szkoły jakichkolwiek opinii na temat
programów i podręczników jest bezzasadne.
3. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘŻY DYREKTORÓW
WYDZIAŁÓW KATECHETYCZNYCH

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2012 r. w Metropolitalnym Wyższym Seminarium
Duchownym we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja księży dyrektorów
wydziałów katechetycznych. W konferencji jako wykładowcy uczestniczyli: o. prof. Jacek
Salij, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Stanisław
Dziekoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Waldemar
Irek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.
Refleksji i dyskusji poddano dwa tematy:
 Potrzeba i formy uzasadnienia wiary (apologii) – o. prof. J. Salij.
 Kim jest adresat współczesnej katechezy i ewangelizacji? – dwugłos: ks. prof. S.
Dziekoński i ks. prof. W. Irek.
 Centralnym punktem konferencji było spotkanie z panią Krystyną Szumilas, ministrem
edukacji narodowej. Głównym problemem w wystąpieniu pani Minister i dyskusji było
usunięcie lekcji religii poza ramowy plan nauczania. W rozporządzeniu MEN z dnia 12
lutego 2002 roku religia i etyka znajdowały się w ramowym planie nauczania. Nowe
rozporządzenie, które będzie obowiązywać od 1 września 2012 roku w ramowym planie








nauczania pomija religię i etykę. Odnośnie religii i etyki mamy tam zapis: „W szkolnym
planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin zajęć religii lub etyki zgodnie z
przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach” (§4 ust 2 pkt 1). Na spotkaniu z dyrektorami katechetycznymi
pani Minister w wyjaśnieniu swojej decyzji powtórzyła to co mówiła wcześniej w
mediach i co zostało przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w sprawie
regulacji dotyczących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ze
szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących nauczania religii/etyki. Pani minister
jednoznacznie stwierdziła, że:
zasady nauczania religii i etyki w szkołach, w tym zasady finansowania tych zajęć nie
uległy zmianie.
Ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół zostały określone w formie
odrębnych załączników do rozporządzenia ministra edukacji narodowej dnia 7 lutego
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2012,
poz. 202). Cała treść każdego załącznika stanowi kompletny, odrębny ramowy plan
nauczania dla danego typu szkoły.
Ramowy plan nauczania zawiera dwie grupy zajęć: obowiązkowe zajęcia edukacyjne i
zajęcia edukacyjne, które stają się obowiązkowe po deklaracji rodziców. W tej grupie
zajęć znajduje się religia, której pełna regulacja zasad prowadzenia nauki religii w szkole
znajduje się w rozporządzeniu 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, z późn. zm.).
Zatem rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. – zdaniem pani Minister – nie wprowadza
żadnych zmian w zakresie sposobu nauczania i wymiaru zajęć religia/etyka. Nie
powoduje też jakichkolwiek skutków w zakresie sposobu finansowania tych zajęć. W
dalszym ciągu są one objęte finansowaniem w ramach w ramach części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana tego rozporządzenia
wymaga porozumienia z władzami Kościoła i związków wyznaniowych.
Ks. dr Adam KOSTRZEWA zapoznał uczestników konferencji z kolejnym Tygodniem
Wychowania, który odbędzie się w dniach 16-22 września br. pod hasłem:
„Wychowywać, ale jak?”. Celem „Tygodnia Wychowania”, który nawiązuje do „Listu
Benedykta XVI o pilnej potrzebie wychowania” [Watykan 21 I 2008 r.], jest ponowne
nawiązanie do św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży i na nowo przywrócenie jej w
duszpasterstwie młodzieży. Materiały duszpasterskie sygnowane przez Komisję
Wychowania Katolickiego KEP i Radę Szkół Katolickich będą dostarczone do
wszystkich parafii z prośbą o ich wykorzystanie w Tygodniu Wychowania. Zawierają one
cztery działy:
 liturgię;
 konferencje o wychowaniu [dla duszpasterzy];
 katechezy o wychowaniu dzieci i młodzieży [dla katechetów];
 wyjątki z nauczania bł. Jana Pawła II o wychowaniu [dla szkół].

4. PERMANENTNY OBOWIĄZEK LEGITYMOWANIA SIĘ MISJĄ KANONICZNĄ PRZEZ
KATECHETĘ

Dokumentem o najbardziej podstawowym znaczeniu, umożliwiającym w obecnym
stanie prawnym zatrudnienie nauczyciela religii w szkołach, jest misja kanoniczna, czyli
imienne skierowanie do nauczania w określonej szkole, wydana przez kompetentną władzę
kościelną [zob. kan. 805 K.P.K.; konkordat z dn. 28 VII 1993 r., art. 12 ust. 3; rozporządzenie
MEN z dn. 14 IV 1992 r. § 5]. Wymóg posiadania przez nauczyciela religii misji kanonicznej

podyktowany jest tym, że biskup diecezjalny musi mieć wpływ na obsadę stanowiska
katechety, gdyż katecheta nie jest tylko nauczycielem i wychowawcą w rozumieniu szkoły,
ale przede wszystkim naucza prawd wiary, które stanowią depozyt Kościoła katolickiego.
Zatem misja kanoniczna jest gwarantem wierności katechety doktrynie Kościoła, który go
desygnował do pełnienia posługi słowa.
Obowiązek legitymowania się przez katechetę aktualną misją kanoniczną do
nauczania w danej szkole ma charakter permanentny tzn., że winien on legitymować się jej
posiadaniem podczas całego okresu zatrudnienia. Wygaśnięcie misji kanonicznej
jednorocznej przy zatrudnieniu na czas określony lub pięcioletniej przy zatrudnieniu na czas
nieokreślony lub przez mianowanie powoduje konieczność ustąpienia z zajmowanego
stanowiska chyba, że nastąpi jej przedłużenie. A zatem sama umowa o pracę na czas
określony i nieokreślony lub zatrudnienie przez mianowanie jest wystarczająca do trwania
zatrudnienia nauczyciela każdego innego przedmiotu, nie jest natomiast wystarczająca do
trwania zatrudnienia katechety. Konieczna jest aktualna misja kanoniczna!
Troska o ciągłość trwania misji kanonicznej należy do katechety i do księdza
proboszcza. Katecheta, kiedy kończy się ważność misji kanonicznej, powinien zwrócić się do
księdza proboszcza parafii zatrudnienia o wypełnienie prośby o przedłużenie misji
kanonicznej. Wszystkie pozostałe formalności z przedłużeniem tego dokumentu w Kurii
załatwia sam katecheta.
5. PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY W SZKOLE PRZEZ KATECHETÓW

W „Dyrektorium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce” czytamy: „Swoje
zadania i obowiązki w odniesieniu do katechezy biskup sprawuje przez Referaty
Katechetyczne kurii biskupiej, zwanej w niektórych diecezjach Wydziałami Katechetycznymi. (...) Referat [Wydział] Katechetyczny działa zgodnie ze statutem nadanym przez
biskupa diecezjalnego. Do jego zadań należy przede wszystkim nadzór merytoryczny i
metodyczny nad katechetami (...) [PDK 137]. Zatem jednym z istotnych obowiązków
Wydziału Katechetycznego jest troska i czuwanie, by ci, którzy w imieniu Kościoła lokalnego
nauczają zasad wiary i moralności, czynili to zgodnie z Jego oczekiwaniem, tzn. nauczali
zgodnie z programem nauki religii przyjętym i zatwierdzonym przez KEP i troszczyli się o
integralność tego przekazu.
Wypełniając swoje zadanie statutowe w trosce o jakość edukacji religijnej w szkołach
Archidiecezji Wrocławskiej Wydział Katechetyczny na początku roku szkolnego 2008/2009
zwrócił się do katechetów o obowiązkowe wypełnienie „Arkusza programowania materiału z
religii” we wszystkich klasach, w których uczą w trzech egzemplarzach wg przekazanego
wzoru i przekazania jednego egzemplarza do Wydziału Katechetycznego do końca września
2008 roku. A w roku szkolnym 2009/2010 zobowiązał wszystkich katechetów do składania
sprawozdania z działalności katechetycznej w szkole i w parafii do końca czerwca danego
roku szkolnego. Obecnie jest to stałe zobowiązanie katechetów zatrudnionych w
Archidiecezji Wrocławskiej. Oba dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej
Wydziału.
UWAGI SZCZEGÓŁOWE:





„Arkusz programowania” jest dokumentem, który pozwala katechecie rytmicznie
realizować w roku szkolnym cały program przewidziany na daną klasę, a równocześnie
jest podstawowym dokumentem dla wizytatora kościelnego celem stwierdzenia
systematycznego i integralnego nauczania prowadzonego przez katechetę.
„Arkusz programowania” jest opracowywany w oparciu o szczegółowy program
edukacyjny danej klasy. Stąd tematy ze szczegółowego programu edukacyjnego muszą

być zapisane w takim samym brzmieniu i w tej samej kolejności w: (1) arkuszu
programowania, (2) dzienniku lekcyjnym i (3) zeszycie ucznia.
 Katecheta, o ile uczy w tych samych klasach, nie musi w kolejnym roku szkolnym
przekazywać nowego arkusza programowania do Wydziału Katechetycznego. Na
początku roku szkolnego jest zobowiązany tylko do przekazania oświadczenia [wg
dołączonego formularza], że w bieżącym roku szkolnym uczy w tych samych klasach i
realizuje ten sam materiał.
 Katecheta, który w nowym roku szkolnym rozszerzył zakres nauczania o nowe klasy,
musi przekazać nowe arkusze programowania oddające zmiany.
 Katecheci, którzy z różnych względów [roczny urlop zdrowotny, urlop wychowawczy lub
zapomnienie] nie wypełnili arkusza programowania materiału, muszą to uczynić po
powrocie do pracy.
 Arkusz programowania wypełniają również katecheci, którzy po raz pierwszy
rozpoczynają pracę katechetyczną w szkole.
 Wszyscy katecheci z końcem roku szkolnego [w czerwcu] są zobowiązani do przekazania
Wydziałowi Katechetycznemu sprawozdania o zrealizowaniu programu za dany rok
szkolny. Składanie sprawozdania obowiązuje wszystkich katechetów: duchownych,
siostry zakonne i świeckich począwszy od roku szkolnego 2009/2010.
Warunkiem przedłużenia skierowania i misji kanonicznej na kolejny rok czy lata jest
uzależniony od systematycznego legitymowania się jakością pracy w szkole i w parafii.
6. ŁATWE USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI NA SPOTKANIACH
FORMACYJNYCH

Wszyscy katecheci aktualnie pełniący posługę słowa Bożego w Archidiecezji
Wrocławskiej są zobowiązani do udziału w formacji permanentnej. Wydział Katechetyczny
przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem powiadamia o danej formie formacji, co
powinno umożliwić każdemu katechecie wpisanie do kalendarza zaplanowanych zajęć.
Zwyczajnie w zależności od rodzaju ćwiczenia są wyznaczone dwa lub trzy terminy. Stąd w
sytuacji kolizji trzeba skontaktować się z Wydziałem Katechetycznym [najłatwiej
telefoniczne] i zmienić wyznaczony termin na inny niekolizyjny. Niestety, wielu katechetów
tego nie czyni i z wielką łatwością dokonuje samousprawiedliwienia nieobecności w dniu
skupienia lub rekolekcji. Trzeba to zmienić!
7. URLOPY I ZWOLNIENIA KATECHETÓW W CZASIE ROKU SZKOLNEGO

Są katecheci, którzy przebywając na urlopach [np. zdrowotnych lub bezpłatnych] nie
powiadamiają o tym władz kościelnych [księdza proboszcza, Wydział Katechetyczny]. Ich
przedłużająca się nieobecność w szkole wpływa niekorzystnie na jakość edukacji religijnej
uczniów. Przewidziany program edukacji religijnej nie może być w pełni zrealizowany, a
uczniowie ponoszą duże straty w kształceniu religijnym: wiedzy, umiejętnościach, postawach.
Doraźne zastępstwa nie są w stanie temu zapobiec!
Katecheci o każdorazowej nieobecności w szkole mają obowiązek powiadomić nie
tylko szkołę, ale też księdza proboszcza parafii zatrudnienia i Wydział Katechetyczny.
Dotyczy to zarówno krótkiej niezdolności do pracy [L-4], ale też rocznego urlopu dla
poratowania zdrowia, urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Ten obowiązek
przez katechetów jest bardzo często pomijany.
8. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA STAŻU PRZED AWANSEM ZAWODOWYM
KATECHETY

Kwestionariusz zgłoszenia awansu zawodowego wypełniają, katecheci:
 którzy w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczynają staż przed awansem zawodowym na
nauczyciela kontraktowego, lub na kolejne stopnie,
 którzy w ubiegłych latach rozpoczęli staż przed kolejnym stopniem awansu
zawodowego, a dotąd nie dostarczyli do Wydziału wymaganych dokumentów.
 Termin złożenia zgłoszenia z niżej podanymi dokumentami w Wydziale
Katechetycznym: wrzesień / październik bieżącego roku szkolnego.
KWESTIONARIUSZ AWANSU ZAWODOWEGO KATECHETY ZAWIERA NASTĘPUJĄCE DANE:

Nazwisko i imię katechety(ki)......................................................................................................
Szkoła zatrudnienia (pełna nazwa)................................................................................................
Adres szkoły..................................................................................................................................
Parafia zatrudnienia.......................................................................................................................
Dekanat.........................................................................................................................................
Zgłaszam rozpoczęcie stażu przed awansem zawodowym na nauczyciela:
kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego [podkreślić właściwe]
Mój staż trwa: od...............................................do.....................................................
Katecheci ubiegający się o awans zawodowy mają obowiązek złożenia w Wydziale
Katechetycznym następujących dokumentów:
 zgłoszenie podjęcia stażu przed awansem zawodowym;
 plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Dokumenty te należy złożyć w Wydziale Katechetycznym do końca września roku
szkolnego, w którym rozpoczyna się staż.
 Każdy nauczyciel odbywający staż przed wyższym stopniem awansu zawodowego
jest hospitowany przez Wydział Katechetyczny. O merytorycznej poprawności
katechezy, która jest elementem składowym oceny dorobku stażu, może
wypowiedzieć się wyłącznie wizytator kościelny, tj. teolog delegowany przez biskupa
diecezjalnego.
 Po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego należy złożyć w Wydziale Katechetycznym dokument stwierdzający awans zawodowy.
9. TERMINY REKOLEKCJI DLA KATECHETÓW '2012

Rekolekcje dla katechetów w roku szkolnym 2012/2013 odbędą się we wrześniu i
październiku w Henrykowie w trzech grupach.
Rekolekcje prowadzą ojcowie duchowni MWSD we Wrocławiu: ks. dr Aleksander Radecki,
ks. dr Marian Kowalski, ks. dr Maciej Małyga.
Grupa rekolekcyjna liczy +/-60 osób. Szczegółowe informacje w sprawie rekolekcji
zainteresowanym katechetom zostaną dostarczone w stosownym czasie.
Opłata za rekolekcje wynosi 110 zł (sto dziesięć zł).

Wydział Katechetyczny, podobnie jak w innych diecezjach, podjął decyzję, że
katecheci, którzy w latach ubiegłych zaniedbywali się w obowiązku rekolekcji misję
kanoniczną na rok szkolny 2012/2013 mogą otrzymać po dostarczeniu do Wydziału
Katechetycznego zaświadczenia o odbytych rekolekcjach dla katechetów w bieżącym
roku.
10. WROCŁAWSKIE DNI DUSZPASTERSKIE

W dniach 27-29 sierpnia 2012 roku odbędą się XLII Wrocławskie Dni Duszpasterskie
Wydział Katechetyczny przypomina, że WDD są jedną z form dokształcania
katechetów w Archidiecezji Wrocławskiej, w których uczestniczą wszyscy katecheci.
Obecność na WDD katecheci potwierdzają „KARTKĄ”, na której wpisują: imię i nazwisko,

dekanat i parafię zatrudnienia. Jeżeli w czasie WDD w szkole odbywa się konferencja
pedagogiczna to trzeba do Wydziału dostarczyć usprawiedliwienie.
 UWAGA: 27 VIII wypełnioną kartkę obecności Nr 1 katecheci oddają w RECEPCJI
WDD oraz dokonują wpłaty 30 zł [w tym dniu recepcja Wydziału Katechetycznego nie będzie czynna].
 Kartkę obecności Nr 2 – 28 VIII i Nr 3 – 29 VIII oddaje się w recepcji Wydziału
Katechetycznego.
 Zaświadczenia udziału w WDD należy odbierać osobiście w biurze Wydziału
Katechetycznego, począwszy od listopada 2012 roku. [Zaświadczenie otrzymują
katecheci, którzy w WDD uczestniczyli przez trzy dni].

27 i 28 VIII 2012 r. Wydział Katechetyczny będzie nieczynny.
29 VIII będzie czynny od godz. 11:00 do godz. 13:00.
11. DZIEŃ PAPIESKI W PARAFII I W SZKOLE

14 października 2012 r. [niedziela] będziemy obchodzić XII DZIEŃ PAPIESKI,
który będzie przebiegał pod hasłem:
„BŁ. JAN PAWEŁ II - „PAPIEŻ RODZINY”.
W związku z tym wszyscy katecheci włączą się w jego zorganizowanie w szkole i w
parafii, w której pracują poprzez:
 przeprowadzenie katechezy na temat Dnia Papieskiego;
 przygotowanie gazetki w szkole i w parafii tematycznie związanej z Dniem
Papieskim;
 przygotowanie Mszy św. Dla dzieci i młodzieży (czytania, komentarze, śpiewy);
 przygotowanie montażu słowno-muzycznego związanego tematycznie z
Dniem
Papieskim w szkole i w parafii;
 Księża wygłoszą homilie na temat Dnia Papieskiego.
Materiały (katechezy, afisz, homilie, wieczornica) znajdują się na stronie internetowej
www.dzielo.pl/
12. DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

PROGRAM PRACY ROCZNEJ 2012/2013
WRZESIEŃ 2012
 10 IX 2012 r. – Jesienne spotkanie duszpasterzy młodzieży – Wrocław.
 22 IX 2012 r. – Diecezjalne spotkanie młodzieży z okazji święta patronalnego św.
Stanisława Kostki – Wrocław, Ostrów Tumski. Warsztaty i spotkanie w tematyce roku
duszpasterskiego „Kościół naszym Domem”.
PAŹDZERNIK 2012
 26 X 2012 r.
– Pielgrzymka klas III gimnazjum do sanktuarium NMP Matki Języka
Polskiego w Henrykowie [ks. T. Gospodaryk].
 19 X 2012 r.
– „Porta Fidei” – pierwsze spotkanie modlitewno-katechetyczne dla
młodzieży z okazji roku wiary.
LISTOPAD 2012
 16 XI 2012 r.
– „Porta Fidei” – spotkanie modlitewno-katechetyczne dla młodzieży z
okazji roku wiary.
 Weekend dla młodych [propozycja dnia skupienia skierowana do młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowujących się do
bierzmowania].
GRUDZIEŃ 2012



8 XII 2012 r.
– Rejonowe czuwania młodzieży na rozpoczęcie adwentu – sobota
przed II Niedzielą Adwentu.
 21 XII 2012 r.
– „Porta Fidei” – spotkanie modlitewno-katechetyczne dla młodzieży z
okazji roku wiary.
STYCZEŃ 2013
 18 I 2012 r.
– „Porta Fidei” – spotkanie modlitewno-katechetyczne dla młodzieży z
okazji roku wiary.
LUTY 2013
 15 II 2013 r.
– „Porta Fidei” – spotkanie modlitewno-katechetyczne dla młodzieży z
okazji roku wiary.
 16 II 2013 r.
– Wielkopostny dzień skupienia duszpasterzy młodzieży.
MARZEC 2013
 8 III 2013 r.
– Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
 22 III 2013 r.
– „Porta Fidei” – spotkanie modlitewno-katechetyczne dla młodzieży z
okazji roku wiary. [Droga Krzyżowa Młodych. Spotkanie w związku ŚDM].
KWIECIEŃ 2013
 19 IV 2013 r.
– „Porta Fidei” – spotkanie modlitewno-katechetyczne dla młodzieży z
okazji roku wiary.
 Weekend dla młodych [propozycja dnia skupienia skierowana do młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowujących się do
bierzmowania].
MAJ 2013
 17 III 2013 r.
– „Porta Fidei” – spotkanie modlitewno-katechetyczne dla młodzieży z
okazji roku wiary.
CZERWIEC 2013
 1 VI 2013 r.
– Wyjazd grup na Lednicę.
 21 VI 2013 r.
– „Porta Fidei” – spotkanie modlitewno-katechetyczne dla młodzieży z
okazji roku wiary.
Do udziału w realizacji program duszpasterstwa młodzieży w Archidiecezji
Wrocławskiej są zobowiązani wszyscy katecheci duchowni i świeccy uczący w gimnazjum i
szkołach ponadgimnazjalnych.
Realizację programu koordynuje Referat Duszpasterstwa Młodzieży Kurii
Metropolitalnej we Wrocławiu, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży, ul. Katedralna 4/6,
50-328 Wrocław, tel. 71/327-11-09; www.ddm.wroc.pl
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej jest czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 8:30 do 15:00 i w sobotę od godz. 8:30 do godz. 13:00.

Porady z zakresu metodyki nauczania religii w szkole i prawne są udzielane katechetom od
poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 15:00, w sobotę od godz. 10:00 do 13:00.
Wrocław, dnia 1 września 2012 r.
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

