
Informacja na temat konieczności dopełnienia przez rodziców formalności  

związanych z zapisaniem dziecka na zajęcia z religii rzymskokatolickiej w przedszkolu 

lub szkole 

Drodzy Rodzice, 

Zbliża się czas wakacji. Trwają jednocześnie zapisy dzieci do przedszkoli i szkół różnych typów. Przy 

tej okazji przypominamy najważniejsze zasady związane z troską rodziców o udział dziecka w 

zajęciach z religii katolickiej. Mówi o tym komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji 

Episkopatu Polski wydany w Warszawie dnia 11 września 2014 r.: 

„1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców 

(opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest 

wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku 

szkolnym. 

2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie 

religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie 

ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze 

zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, 

temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania 

sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do 

tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno 

udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie. 

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia 

sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania 

odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. 

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie 

wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy 

podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia” (Oświadczenie komisji wychowania 

katolickiego KEP z dnia 11 września 2014 r.) 

  

Powyższy Komunikat jest w dalszym ciągu aktualny. Warto zwrócić uwagę, że organizowanie zajęć z 

religii nie dokonuje się automatycznie, ale inicjatywa dotycząca udziału w zajęciach z religii 

powinna każdorazowo wychodzić od rodziców. Jesteśmy wdzięczni dyrektorom tych placówek, 

którzy przy zapisywaniu dziecka do szkoły poruszają m.in. kwestię udziału dziecka w zajęciach z 

religii. Nie zawsze jednak tak jest i zdarza się, że dziecko nie bierze udziału w zajęciach z religii, 

ponieważ rodzice nie wiedzieli, że powinni złożyć stosowną deklarację. 

Zwracamy się zatem z gorącym apelem do rodziców o dopilnowaniu tego obowiązku i zatroszczenie 

się o udział ich dzieci w katechezie szkolnej. 
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