
Dziennik Ustaw Nr 36 - 590 Poz. 1 54 i 1 55 

§ 2. Zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wystawia 
szkoła specjalna, do której uczęszcza uczeń . 

Strona pierwsza 

ZAŚWIADCZEN I E 

Nr ...... .. . 

Okaziciel niniejszego zaświadczenia jest opiekunem 
ucznia 

(imię i nazwisko) 

uczęszczającego do . .. .... . .... ... ........ ... .. . .. . ......... . 

(nazwa szkoły specjalnej) 

w .. . ... . .......... . ....... .. . . . . .. . . . .. . ...... . . ..... .... .. . ..... . 

(dokładny adres) 

(podłużna pieczęć szkoły) 

(data) (podpis dyrektora szkoły) 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życ i e po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Edukacji Narodowej : A. Stelmachowski 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 
19.92 r. (poz. 154) 

Strona druga 

Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 
i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) okazic iel posiada prawo do 
bezpłatnego przejazdu środkami publicznego trans
portu kolejowego i samochodowego w regularnej 
komunikacji otwartej oraz środkami komunikacji miejs
kiej 

od ......... . .... .. . .... . ....... . . . ....... . . ..... ....... ........ . . . 
(adres zamieszkania) 

do ... .. . . .. . . . .. .. . .. . .. ... . . . . ... . .. . .... .. .. . .. .. ..... . ..... . . . . 
(adres szkoły) 

Zaświadczenie ważne do dnia: 

30 września 30 września 30 września 
19 ... .. .. . 19 ....... . . 19 .. . .... . 

pieczęć okrągła pieczęć okrągła pieczęć okrągła 

30 września 30 września 30 września 
19 ..... .. . 19 ........ . 19 . .... . . . 

pieczęć okrągła pieczęć okrągła pieczęć okrągła 

MEN-03-14-111 

Format A6, kolor różowy 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 14 kwietnia 1992 r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. 
Nr 26, poz. 113) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. W publicznych szkołach podstawowych i po
nadpodstawowych, zwanych dalej szkołami, organizuje się 
w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla 
uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażą takie 
życzenie, a w szkołach ponadpodstawowych - dla uczniów, 
których rodzice lub sami uczniowie wyrażą takie życzenie. Po 
osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki 
decydują uczniowie. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane 
w naj prostszej formie oświadczenia , które nie musi być 
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast 
zostać zmienione. 

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej 
nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji 
przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie . 

§ 2. 1. Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji rel i
gii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu .uczniów danej klasy 
(oddziału). Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii w szko
le powinny być organizowane w grupie międzyklasowej lub 
międzyoddziałowej. 



Dziennik Ustaw Nr 36 - 591 Poz. 155 

2. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania lub 
wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu 
uczniów, organ prowadzący szkołę - w porozumieniu 
z rodzicami oraz właściwym kościołem lub związkiem wy
znaniowym - organizuje naukę religii w grupie międzyszkol 

nej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Liczba 
uczniów w grupie lub w punkcie katechetycznym nie powin
na być mniejsza niż 3. 

3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym 
punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół pro
wadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze 
porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów kate
chetycznych. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ 
prowadzący szkołę, w ramach posiadanych środków, może 
- na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego - zor
ganizować nauczanie religii danego wyznania w sposób 
odmienny niż określony w ust. 1-3. 

5. Dopuszcza się nieodpłatne udostępnianie sal lekcyj
nych na cele katechetyczne, w terminach wolnych od zajęć 
szkolnych, kościołom i związkom wyznaniowym również nie 
organizującym nauczania religii w ramach systemu oświato
wego. 

§ 3. 1. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażą 
takie życzenie (§ 1 ust. 1), szkoła organizuje lekcje etyki 
w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego na 
zasadach określonych wart. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie 
oświaty. 

2. W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia 
z etyki mogą być organizowane według zasad podanych 
w § 2. 

3. Nie są objęci nauką religii lub etyki uczniowie, którzy 
wedle oświadczenia rodziców lub ich samych (§ 1 ust. 1) 
pobierają naukę religii poza systemem oświaty lub świado
mie z niej rezygnują. W miarę potrzeby należy im zapewnić 
opiekę lub zajęcia wychowawcze. 

§ 4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy 
zatwierdzone przez właściwe władze Kościoła Katolickiego, 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz 
władze zwierzchnie innych kościołów lub związków wy
znaniowych i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej 
do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręcz
ników do nauczania religii . 

§ 5. 1. Szkoła może zatrudnić nauczyciela religii - ka
techetę szkolnego, zwanego dalej " nauczycielem religii", 
wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania 
do danej szkoły, wydanego przez: 

1) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego bis
kupa diecezjalnego, 

2) w przypadku innych wyznań - właściwych biskupów 
lub zwierzchników kościołów lub związków wyznanio
wych. 

2. Skierowanie to może być cofnięte przez nadającego, 
co jest rÓll)lnoznaczne z utratą prawa do nauczania religii 
w danej szkole. O cofnięciu skierowania nadający je powia
damia dyrektora właściwej szkoły oraz organ prowadzący 
szkołę . Cofnięcie skierowania oznacza równocześnie wypo
wiedzenie (zmianę) stosunku pracy w zakresie nauczania 
religii. Na okres wypowiedzenia kościół lub związek wy-

znaniowy może wskazać inną osobę do nauczania religii, 
z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane. 

3. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia z religii w gru
pie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie kateche
tycznym albo uczący na terenie kilku szkół jest zatrudniony 
przez dyrektora szkoły wyznaczonej przez miejscowego kura
tora oświaty - w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkoły. 

4. Nauczycieli zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczycie
la, z tym że zatrudnienie księży i diakonów następuje zgodnie 
z porozumieniami zawartymi z poszczególnymi kościołami 
i związkami wyznaniowymi . 

§ 6. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określa
ją odpowiednio właściwe władze Kościoła Katolickiego, 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz 
władze zwierzchnie innych kościołów lub związków wy
znaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Naro
dowej . 

§ 7. 1. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedago
gicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowa
wcy klasy. 

2. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spot
kań z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczo
nymi przez szkołę zebraniami ogólnymi, wcześniej usta
lając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego 
spotkania. 

3. Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły 
organizacje o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicz
nym na zasadach określonych wart. 56 ustawy o systemie 
oświaty . Z tytułu prowadzenia organizacji nie przysługuje mu 
dodatkowe wynagrodzenie. 

4 . Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dzien
nika szkolnego. 

5. Nauczyciel religii uczący w grupie międzyklasowej 
(międzyoddziałowej), międzyszkolnej oraz w punkcie kate
chetycznym ma obowiązek prowadzić odrębny dziennik 
zajęć, zawierający te same zapisy, które zawiera dziennik 
szkolny. 

§ 8. 1. Nauka religii we wszystkich typach szkół od
bywa się w wymiarze dwu godzin lekcyjnych tygodniowo. Ze 
względu na brak dostatecznej liczby kadry nauczającej, 

w poszczególnych przypadkach tygodniowy wymiar lekcji 
religii może być zmniejszony; wyrażenie zgody na jedną 
godzinę tygodniowo należy odpowiednio do biskupa diece
zji Kościoła Katolickiego albo do władz zwierzchnich Pol
skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego lub in
nych kościołów i związków wyznaniowych. 

2. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor 
szkoły. 

§ 9. 1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na 
świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawo
wania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów 
nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wyni
kałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęsz
czał. 

2. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie 
ucznia do następnej klasy. 

3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali 
ocen przyjętej w danej klasie. 
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4 . Uczniowie korzystający z nauki religii prowadzonej 
przez kościoły lub związki wyznaniowe w grupach między

szkolnych i w punktach katechetycznych lub uczęszczający 
na zajęcia z etyki organizowane na podobnych zasadach 
otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym 
przez szkołę , do której uczęszczają, na podstawie świadect

wa przekazanego przez katechetę lub nauczyciela etyki. 

§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzys
kują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu 
odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli relig ia lub wy
znan ie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego 
rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie 
zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące or
ganizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między or
ganizującymi rekolekcje a szkołą. 

2. O term inie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być 
powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej. 

3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii 
więcej n iż jednego wyznania, kościoły i związki wyznan iowe 
powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji 
wielkopostnych . 

§ 11 . 1. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są 
odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diece
zjalnych Kościoła Katolickiego, właściwe władze Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz władze 
zwierzchnie innych kościołów i związków wyznaniowych . 
Lista tych osób jest przekazana do wiadomości organom 
sprawującym nadzór pedagogiczny. 

2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki , 
w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, 
prowadzą dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedago
gicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

3. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające 
ze sprawowania nadzoru pedagogicznego mogą oni przeka
zywać biskupowi d iecezjalnemu Kościoła Katolickiego, wła
ściwym władzom Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego oraz władzom zwierzchnim innych kościołów 
i związków wyznaniowych . 

§ 12. W pomieszczeniach szkolnych może być umiesz
czony krzyż. W szkole można także odmawiać modlitwę 
przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powin
no być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu 
i del i katnośc i ze strony nauczycieli i wychowawców. 

§ 13. 1. Tracą moc: 

1) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 
1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły 
w roku szkolnym 1990/91 , 

2) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierp
nia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do 
szkoły w roku szkolnym 1990/91, określająca zasady 
współdziałania z kościołami i związkami wyznaniowymi 
poza Kościołem Rzymskokatolickim, 

3) decyzja nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 
sierpnia 1991 r., 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do czasu wydania zarządzeń przewidzianych w 
przepisach o stosunku Państwa do poszczególnych kościołów 
i związków wyznaniowych zachowują moc instrukcje wymie
nione w ust. 1 odnośnie do nauki religii w przedszkolach 
publicznych i w zakładach opiekuńczo-wychowawczych. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
czternastu dni od dnia ogłoszenia , z wyjątkiem § 9, który 
wchodzi w życie z dniem 1 września 1992 r. 

Minister Edukacji Narodowej : A. Stelmachowski 

156 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dn ia 6 kwietnia 1992 r. 

w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu 
i sposobu ich odbywania. 

Na podstawie art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz.16) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego 
określenia o: 

1) "wojskowym komendancie uzupełnień" - należy przez 
to rozumieć wojskowego komendanta uzupełnień, wła
ściwego ze względu n(j miejsce pobytu stałego (zamie
szkania) lub pobytu czasowego studenta wyższej szkoły 
morskiej, trwającego ponad dwa miesiące; 

2) " studiach", "studencie" lub "studentach" - należy 
przez to rozumieć odpowiednio studia wyższe prowa
dzone w systemie dziennym w wyższej szkole morskiej, 
studenta lub studentów tych studiów. 

§ 2. 1. Obowiązkowi odbycia zajęć wojskowych w wy
ższej szkole morskiej w czasie trwania studiów podlega 
student, który został uznany za zdolnego do czynnej służby 
wojskowej. 

2. Studenta przyjętego na studia i spełniającego waru
nek określony w ust. 1 wojskowy komendant uzupełnień 
przeznacza do odbycia zajęć wojskowych. 

3. Podstawę przeznaczenia stanowi zawiadomienie 
o przyjęc i u studenta na studia, nadesłane przez wyższą szkołę 
morską · 

§ 3. 1. Studenta będącego żołnierzem rezerwy kierow
nik studium wojskowego może zwolnić z odbywania części 
zajęć wojskowych . 


