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Wprowadzenie
Oddajemy do Państwa rąk raport z działań,
które podjęliśmy w roku 2014, w ramach projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej”.

Celami projektu są:

1.

Działania rzecznicze zmierzające do zmiany
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155) oraz
pomoc prawna dla osób spotykających się z brakiem
tolerancji oraz różnymi formami dyskryminacji z przyczyn religijnych lub światopoglądowych;

2.

Systematyczne monitorowanie stron www
szkół publicznych i dokumentowanie przejawów dyskryminacji w obszarze wolności sumienia
i wyznania oraz prawa rodziców do wychowywania
dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami;

opublikowane w raporcie „Pomiędzy tolerancją
a dyskryminacją”1.

treści programowe przedmiotów obowiązkowych;

Wykazały one, że władze oświatowe i dyrektorzy
szkół:

b) organizowania na terenie szkoły przez katechetów lub przez władze szkoły w kościele
zajęć obowiązkowych o charakterze religijnym dla wszystkich uczniów takich jak: msza
św. powiązana z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem pierwszoklasistów; pielgrzymek do miejsc świętych; misteriów męki.

—— nie podejmują czynności mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd;
—— w wielu przypadkach nie widzą potrzeby lub
możliwości zapewnienia warunków do nauczania
innej religii niż rzymskokatolicka czy zorganizowania lekcji etyki;
—— wskazują na brak regulacji prawnych dotyczących:
a) statusu katechetów w szkole, ich uczestnictwa
w zespołach przedmiotowych i wpływanie na

3.

Uwrażliwienie społeczeństwa na występowanie problemów dyskryminacji wyznaniowej
w szkołach.
Motywacją dla realizacji projektu były wnioski
z przeprowadzonych w 2012 roku badań Fundacji,
dotyczące występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach,

1

J.Balsamska, Sz. Beźnic, M. Dziwisz, P. Dziwisz, H. Zając,
M. Zawiła, Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją – o występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym
w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych
i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty, Kraków 2012.
Raport dostępny na stronie http://www.polistrefa.pl/128.
html

Badania ankietowe i pogłębione wywiady ujawniły:
—— przypadki łamania praw osób wyznających inne
religie niż rzymskokatolicka oraz niewierzących
i to zarówno uczniów, rodziców, jak też nauczycielek i nauczycieli;
—— bezradność i bierność dyskryminowanych lub
podporządkowanie się presji religijnej;
—— brak uwrażliwienia pedagogów i urzędników
oświatowych na problemy dyskryminacji;
—— częstą obecność katechetów, proboszczów i innych przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego w życiu i ceremoniale szkół.

4

Raport 2014

W roku 2014 przeprowadzaliśmy stały monitoring siedmiu tytułów prasowych: „Gazeta
Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „ Polityka”, „Do rzeczy”, „Tygodnik Powszechny”
oraz portali internetowych: onet.pl, gość.pl.

Jednocześnie prowadzony był monitoring stron internetowych stu losowo wybranych szkół publicznych
z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich województwa małopolskiego. Zwracaliśmy uwagę na
obecność praktyk naruszających neutralność światopoglądową w edukacji publicznej. W przypadku zauważenia nieprawidłowości podejmowaliśmy interwencje u władz oświatowych (Kuratorium Oświaty,
Ministerstwo Edukacji Narodowej).

3.

Wystąpiliśmy, na podstawie art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, do Ministra Edukacji
Narodowej z petycją dotyczącą zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
lub wydania nowego rozporządzenia, które uwzględni następujące postulaty:

5.

1.

lekcje religii/etyki jako dobrowolne powinny
być umieszczane na początku lub na końcu
planu zajęć na dany dzień, bezpośrednio przed lub
po innych lekcjach;

2.

wskazany zostanie wyraźnie adresat oświadczenia o uczestniczeniu w lekcjach religii/
etyki, a także termin, w którym oświadczenie to ma
zostać złożone, aby miało moc wiążącą w najbliższym
roku szkolnym;

określona zostanie procedura postępowania
na wypadek nieuwzględnienia oświadczenia
o uczestniczeniu w lekcjach religii/etyki, w szczególności w sposób wyraźny zostanie przyznane w takiej
sytuacji prawo złożenia skargi do właściwego kuratora oświaty;

4.

określony zostanie organ odpowiedzialny za
przechowywanie oświadczeń, a także czas
i sposób ich przechowywania;
uregulowana zostanie możliwość odwołania
oświadczenia, w szczególności wskazany zostanie wyraźnie wymóg formy pisemnej do odwołania lub zmiany oświadczenia, a także uregulowany
zostanie wpływ odwołania lub zmiany oświadczenia
na treść świadectwa szkolnego;

6.

rozporządzenie odniesie się do możliwych
konfliktów pomiędzy rodzicami (opiekunami
prawnymi) a uczniem w kwestii składania pisemnego oświadczenia w sytuacji, gdy do złożenia takiego
oświadczenia uprawnieni są zarówno rodzice (opiekunowie prawni), jak i uczeń;

7.

wprowadzony zostanie zakaz dyskryminacji
uczniów ze względu na religię/światopogląd,
w szczególności wprowadzony zostanie wyraźny za-

kaz pobierania od uczniów i rodziców (opiekunów
prawnych) oświadczeń o nieuczęszczaniu na lekcje
religii lub etyki, a także zakaz umieszczania takich
deklaracji w kartach zgłoszeń do szkół i przedszkoli;
wyraźnie wprowadzone zostaną odpowiedzialność
odszkodowawcza i obowiązek zadośćuczynienia za
doznaną krzywdę w razie naruszenia powyższego zakazu;

8.

określone zostanie wyraźnie, że pisemne
oświadczenie o uczestniczeniu w lekcjach religii/etyki musi być odrębnym dokumentem;

9.

wprowadzony zostanie wyraźny przepis o możliwości pobierania zarówno lekcji religii, jak
i etyki przez każdego ucznia – taka możliwość istnieje
już obecnie, ale trzeba ją wyprowadzać za pomocą
skomplikowanych rozumowań prawnych czy odwołując się do orzecznictwa, a przecież rozporządzenie
adresowane jest przede wszystkim do uczniów i ich
rodziców i wszelkie wynikające z niego prawa powinny być wyraźnie przyznane;

10.

wprowadzony zostanie obowiązek szkół
informowania o możliwości uczestniczenia
w lekcjach religii/etyki – obecnie szkoły nie mają takiego obowiązku, stąd uczniowie czy ich rodzice nie
zawsze wiedzą o przysługujących im prawach;
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11.

uregulowany zostanie status nauczyciela
etyki – obecnie w rozporządzeniu brak jest
regulacji dotyczących nauczycieli etyki, natomiast
szeroko uregulowane są kompetencje nauczyciela
religii (§ 5-7 rozporządzenia), co ma dla nauczycieli
etyki charakter dyskryminujący, ponieważ rozporządzenie dotyczy zarówno organizowania nauki religii,
jak i etyki;

12.

wprowadzony zostanie zakaz łączenia funkcji nauczyciela religii i nauczyciela etyki
przez tę samą osobę;

13.

wprowadzony zostanie zakaz wydawania
nauczycielom poleceń służbowych, w myśl
których byliby zobowiązani do opieki nad uczniami
w trakcie rekolekcji wielkopostnych.

W ramach projektu powstał portal www.rownoscwyznania.org, na którym zamieszczone są m.in:
a) informacje z zakresu prawa oświatowego, wyznaniowego oraz antydskryminacyjnego. Za pośrednictwem strony można też skontaktować się
z prawnikiem, celem uzyskania porady lub zgłoszenia naruszeń prawa;
b) notatki z monitoringu prasy dotyczące: naruszeń prawa i dyskryminacji na tle wyznaniowym
i światopoglądowym w szkołach publicznych;
ingerencji Kościoła Katolickiego w życie szkoły;
dobrych praktyk antydyskryminacyjnych.
c) notatki z monitoringu stron www stu losowo
wybranych szkół z województwa małopolskiego

5

w zakresie naruszeń neutralności światopoglądowej szkoły publicznej, a także prawa do nauczania wybranej religii lub etyki oraz innych aspektów konstytucyjnych zasad wolności sumienia
i wyznania.
Publikacja raportu oraz realizacja projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” możliwa jest dzięki
wsparciu finansowemu Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, za które bardzo
dziękujemy.

Joanna Balsamska
Koordynatorka projektu
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Monitoring szkół
Od początku trwania projektu prowadziliśmy
monitoring stron internetowych stu wylosowanych szkół i placówek oświatowych oraz
wybranych tytułów prasowych.

Monitorując wydarzenia w szkołach zwracaliśmy
uwagę na zachowania i postawy naruszające neutralność światopoglądową, nie tylko po to by je opisać,
ale by móc podjąć interwencję u władz oświatowych
(Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej) jeżeli skutkowały dyskryminowaniem, ostracyzmem czy nękaniem uczennic i uczniów a także nauczycieli ze względu na ich odmienność religijną czy
światopoglądową.
Monitoring prasy miał na celu wyszukanie:
—— informacji dotyczących dyskryminacji na tle religijnym w szkołach publicznych;
—— organizacji lekcji religii i etyki;
—— dobrych praktyk w obszarze wolności wyznania
w przestrzeni szkolnej;
—— prób ingerencji Kościoła Katolickiego (czy też
innych kościołów lub związków wyznaniowych)
w życie szkół.
Zarówno informacje wyszukane z prasy, jak też
o podejmowanych interwencjach związanych z naruszeniami zasad niedyskryminacji w placówkach
oświatowych, zamieszczaliśmy regularnie na stronie
projektu www.rownoscwyznania.org.

Monitoring stron internetowych był prowadzony na bieżąco i obejmował 100 szkół publicznych
w Małopolsce, wybranych losowo ze strony internetowej Małopolskiego Kuratorium Oświaty http://
www.kuratorium.krakow.pl/ i objął on po 4 szkoły
lub zespoły szkół dające wykształcenie podstawowe
(szkoły podstawowe, gimnazja) z 19 powiatów ziemskich (bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski,
gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski,
proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki,
wielicki). Pod uwagę wzięliśmy miejscowości poniżej
5 tysięcy mieszkańców.

O fakcie monitorowania, wyżej wymienione szkoły zostały poinformowane pocztą elektroniczną lub
tradycyjną.

Dodatkowo zostały wylosowane 24 szkoły dające
wykształcenie średnie lub zawodowe w miejscowościach o liczbie mieszkańców powyżej 5 tysięcy.

W celu uchwycenia ewentualnych nadużyć
w sferze równości wyznaniowej i światopoglądowej
w edukacji publicznej, przeglądem zostały objęte:

Z losowania zostały wykluczone powiaty
grodzkie, gdyż w trakcie realizacji przez naszą fundację w 2012 roku projektu „Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle
religijnym w małopolskich szkołach” zaobserwowaliśmy, że problem dyskryminacji na tle światopoglądowym i wyznaniowym dotyczy w większym
stopniu mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich.

—— regulaminy i statuty szkół

Po rozpoczęciu badania zauważyliśmy, że wśród
wylosowanych szkół znalazły się placówki, w których
przeprowadzenie monitoringu strony internetowej
nie było możliwe. Były to przypadki gdy podana
strona internetowa szkoły nie istniała, była w przebudowie itp. lub gdy placówka okazywała się być
szkoła niepubliczną. Wtedy przeprowadzono losowanie uzupełniające, w wyniku którego zastąpionych
zostało 17 wstępnie wcześniej wylosowanych szkół
innymi.

—— wzory pism
—— informacje o uroczystościach o charakterze religijnym
—— wzmianki na temat patrona szkoły
—— informacje o wyjazdach o charakterze religijnym
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—— informacje o innych wydarzeniach (np. konkursy,
Dni papieskie, spotkania z zaproszonymi gośćmi)
—— strony przedmiotowe
—— rozkłady zajęć (pod kątem odbywających się lekcji religii)
—— publikacje oraz artykuły na stronie
Zarówno częstotliwość aktualizacji jak i ilość zawartych informacji na monitorowanych przez nas
stronach jest bardzo zróżnicowana. Na 26 stronach
internetowych nie ma szkolnych dokumentów, w tym
statutów, regulaminów czy programów nauczania.
W trakcie analizy dokumentów najczęściej pojawiającym się naruszeniem prawa była forma zbierania oświadczeń o uczestniczeniu w lekcjach religii/
etyki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36
poz. 155; dalej - rozporządzenie), lekcje religii/ etyki
organizuje się w szkołach podstawowych i gimnazjach na życzenie rodziców/opiekunów prawnych;
w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na życzenie bądź rodziców opiekunów prawnych, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o uczestniczeniu na lekcjach religii i/lub
etyki decydują sami uczniowie. Życzenie to, wyrażane
jest w formie pisemnego oświadczenia woli1. Szkoły
umieszczały deklaracje o uczestniczeniu ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki w kartach zgłoszenia dziecka do szkoły lub przygotowywały wzór oświadczenia
dla rodziców/prawnych opiekunów, w których nale1

Wzór oświadczenia opracowany przez naszą Fundację – załącznik 1

żało zgłosić brak chęci uczestnictwa w zajęciach bądź
dokonać wyboru spośród alternatywy: wyrażam/nie
wyrażam zgody.
Dyrektorzy tych szkół nie wzięli pod uwagę, że
deklaracja woli dotyczy zawsze tylko tych, którzy
chcą korzystać z proponowanych zajęć, gdyż nie deklarujemy czegoś czego nie chcemy. Szkoła więc nie
może domagać się oświadczenia dotyczącego nieuczęszczania ucznia na zajęcia z religii/etyki. Również
zamieszczanie deklaracji we wzorach zgłoszenia do
szkoły lub podobnych dokumentach stoi w sprzeczności z rozwiązaniami w/w rozporządzenia, gdyż
nie przewiduje się w nim takiej formy informowania szkoły o uczestniczeniu ucznia w lekcjach religii/
etyki. Jedyną, przewidzianą prawnie formą informowania szkoły o uczestniczeniu ucznia w lekcjach religii/etyki, jest składanie pisemnego oświadczenia na
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia, w brzmieniu:
„Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane
w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie
nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym,
może jednak zostać zmienione.”
Żądanie od rodziców oświadczenia w kwestii
wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach religii narusza konstytucyjną zasadę tzw. prawa do
milczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nikt nie może być obowiązany
przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Ponadto istnieje ryzyko, że do kart zgłoszeń
uczniów może mieć dostęp wiele osób, natomiast
dane o przekonaniach religijnych i światopoglądzie
jako tzw. dane wrażliwe powinny być szczególnie
chronione. Należy także zauważyć, że konieczność
informowania o uczestniczeniu w lekcjach religii lub
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etyki w kartach zgłoszeń do szkoły wyklucza dobrowolność składania takiego oświadczenia, która jest
zagwarantowana przepisami rozporządzenia. Wynika
ona z dobrowolności uczestniczenia w lekcjach religii
lub etyki w polskim systemie oświaty.
Przepisy nie precyzują, kto powinien być adresatem takiego oświadczenia.
W skierowanym do Fundacji Polistrefa piśmie
z 18 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej pośrednio przyznało, że to dyrektorzy szkół są adresatami powyższych oświadczeń, ponieważ oświadczenia te służą im „do podjęcia decyzji związanych
z organizacją pracy szkoły”. Zdaniem MEN możliwe
jest jednak złożenie oświadczenia także wychowawcy klasy, np. podczas pierwszego zebrania rodziców.
MEN nie doprecyzowało jednak, czy wychowawca
klasy ma w takiej sytuacji obowiązek przekazania
oświadczenia dyrektorowi szkoły (powyższe pismo
można odnaleźć pod tym adresem: http://www.rownoscwyznania.org/biezace-dzialania-szczegoly/48.
html).
Pomimo tego wyjaśnienie nadal nierozwianą pozostaje wątpliwości, czy rzeczywiście to władze szkolne powinny być adresatem oświadczenia
w sprawie lekcji religii i etyki, skoro art. 53 ust. 7
Konstytucji RP zabrania władzom publicznym żądania udzielenia informacji o wyznaniu, przekonaniach
religijnych i światopoglądzie. Biorąc pod uwagę, że
wola uczestniczenia w nauczaniu jakiejkolwiek religii
określa relację pomiędzy obywatelem a Kościołem
lub związkiem wyznaniowym a nie innym urzędem
władzy publicznej, to władze kościołów lub związków
wyznaniowych powinny być adresatem oświadczenia. Przecież nie w Urzędzie Stanu Cywilnego zgłasza
się wolę zawarcie ślubu konkordatowego, ale w pa-
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rafii i dopiero po zawarciu małżeństwa w Kościele do
Urzędu są przesyłane stosowne dokumenty.
Taka praktyka wskazywała by na to, że oświadczenia woli uczestniczenia w katechezie powinny
być przyjmowane, gromadzone i przechowywane we
właściwym urzędzie danego wyznania, który zwraca
się do Dyrektora szkoły o zabezpieczenie nauczania
dla wskazanej liczby uczniów (por. M. Pietrzak, Prawo
wyznaniowe, Warszawa 2010, s. 261).
Takie rozwiązanie nie dotyczyłoby uczestnictwa
w nauczaniu etyki, jeżeli przedmiot ten nie posiada
charakteru formacyjnego, czyli ściśle ukierunkowanego światopoglądowo.
Ponieważ składanie oświadczeń jest dobrowolne
i nikt nie powinien ich od uczniów żądać, to niewątpliwie kwestia ta wymaga pilnego i bardziej precyzyjnego ujęcia w przepisach.
W związku z tym, że problem pojawiał się często,
zwróciliśmy się do Kuratorium Oświaty w Krakowie
o wydanie komunikatu skierowanego do dyrektorów szkół, z którego jasno wynikałoby, że informacje
o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w lekcjach religii i/lub etyki nie mogą być zawarte w kartach zgłoszeń. Kurator zamieścił stosowny komunikat
na panelu do komunikowania się z dyrektorami szkół
i placówek województwa małopolskiego.
Spośród dwunastu interwencji pisemnych do dyrekcji szkół, aż sześć dotyczyło umieszczana oświadczeń lub deklaracji uczestnictwa w lekcjach religii (ZS
w Skale, ZS w Zagórzu, ZS Waganowicach, ZS Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach, SP w Zakrzowie, SP
w Porębie Wielkiej). W wyniku naszych działań szkoły
dokonały zmian na stronach usuwając treści oświadczeń.

Pozostałe interwencje dotyczyły różnorodnych
przypadków. Jednym z nich była interwencja w Zespole Szkół w Korzennej, gdyż w wśród sformułowanych celów programu wychowawczego było kształtowanie uniwersalnych postaw i wartości w oparciu
o Dekalog, naukę i życie Jana Pawła II. Pod treścią
programu wychowawczego podano, że został on
opracowany m.in. w oparciu o Konkordat. Na stronie internetowej Zespołu Szkół zawarte były teksty
ślubowań uczniowskich. Znajdowało się w nich sfor-

mułowanie: „ślubujemy swoje życie opierać na nauce
Wielkiego Polaka – Naszego Patrona – Jana Pawła
II”. Pragniemy ponadto zauważyć, że zawartość witryny internetowej Zespołu Szkół w Korzennej przesycona była wizerunkami Jana Pawła II. Na samej
tylko podstronie o ceremoniale szkolnym widnieje
co najmniej 10 wizerunków Jana Pawła II. Szkolna
witryna internetowa zawierała ponadto bardzo dużą
ilość plików dźwiękowych z piosenkami i pieśniami
religijnymi.

Raport 2014

W planie wychowawczym Zespołu Szkół
w Korzennej jednym z zadań było „wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie właściwej hierarchii wartości w oparciu o naukę Jana Pawła II”.
W rubrykach dotyczących sposobu realizacji tego
zadania wpisano m.in.: „religia, j. polski, godz.
wych., historia”, co oznacza nie tylko skorelowanie przedmiotów obowiązkowych w szkole z „Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego
w Polsce”, ale nasycenia nauczania tych przedmiotów treściami religijnymi, co pozostaje w sprzeczno-

ści z „Podstawą programową” i Ustawą o systemie
oświaty.
Zupełnie niedopuszczalne jest żądanie od
uczniów złożenia ślubowania o opieraniu życia na
nauce Jana Pawła II. O ile przybliżanie uczniom
sylwetki Jana Pawła II jako patrona szkoły jest zrozumiałe, o tyle publiczna szkoła nie może żądać
od uczniów opierania ich życia na nauce papieża,
która to nauka ma charakter religijny. Ślubowanie
ma szczególny i uroczysty charakter, zazwyczaj jest
obowiązkowe, stąd dla niektórych uczniów koniecz-

9

ność złożenia ślubowania o opieraniu życia na nauce religijnej może nie tylko prowadzić do dyskryminacji, ale również powodować duży dyskomfort
psychiczny.
Po przekazaniu szkole uwag w tym zakresie, nastąpiła przebudowa strony i usunięto program wychowawczy oraz teksty ślubowań. Ze strony zniknęły
również pliki z pieśniami religijnymi. Usunięto zakładkę „O Patronie”, w której to poza informacjami
na temat życia Jana Pawła II, ujęty był ceremoniał
szkolny.

10
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W Szkole Podstawowej w Bielance, interweniowaliśmy w sprawie zapisu statutowego:
§ 4 Szkoła realizuje zadania wymienione w § 3
ustęp 1, z uwzględnieniem optymalnych warunków
rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz
zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:
(…)
h) organizowanie apeli, wieczornic, lekcji wychowawczych i innych imprez o treści religijnej, narodowej
i regionalnej w szczególności dotyczących świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i odpustu parafialnego,
obchodów Święta Niepodległości, rocznicy Konstytucji
3 Maja, rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej,
rocznicy mordu katyńskiego, rocznicy powstania Solidarności i wprowadzenia stanu wojennego. dotyczącego organizowania „apeli i innych imprez o treści religijnej.
Zapis ten nadal widnieje w statucie szkoły.
W programie wychowawczym w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy, na stronie 15 ujęte były
cele: pogłębianie wiary i kształcenie postaw chrześcijańskich. Jako formę ich realizacji przyjęto min: katechezę szkolną i parafialną oraz udział w konkursach,
wystawach, przedstawieniach, jasełkach, udział w rekolekcjach i przedstawieniach o treści religijnej.
W wyniku podjętej przez nas interwencji dokonano zmian, wykreślając niniejszy punkt.
Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej poprosiliśmy o wyjaśnienie zapisu w programie wychowawczym, odnoszącego się do udział uczniów w uroczystościach kościelnych. W odpowiedzi, usunięto ze
strony wskazane treść programu.

W Zespole Szkół w Radogoszczy, pomimo wezwania do zmian, poprzez wykreślenie z § 29 słów: „kościelnych”, nadal w statucie Gimnazjum, w rozdziale
VI „Szczegółowych warunkach i zasadach oceniania
wewnątrzszkolnego” § 29 pkt 1„ Kryteria oceny zachowania” (strona 21 i 22 dok statut. Gim.) ujęty jest
zapis:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
—— (...)
—— bierze aktywny udział w uroczystościach kościelnych, szkolnych i klasowych, jest inicjatorem różnych wydarzeń, z własnej inicjatywy włącza się do
prac społeczno-użytecznych (…)
2) ocenę bardzo dobrą, otrzymuje uczeń, który:
—— (...)
—— chętnie wypełnia obowiązki szkolne, uczestniczy
w wydarzeniach kościelnych, szkolnych i klasowych (...)
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3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
—— (...)
—— uczestniczy w uroczystościach kościelnych, szkolnych i klasowych, włącza się do prac społeczno-użytecznych (…).
Uzależnienie oceniania ucznia od uczestnictwa

w uroczystościach kościelnych stanowi dyskryminację ze względu na religię, ponieważ dyskryminuje
uczniów niewierzących i nieuczestniczących w uroczystościach kościelnych.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach w programie wychowawczym szkoły
umieszczony został punkt:

Wychowujemy w duchu wiary, w zdolności do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem (62.1).
Lp.

Zadania szczegółowe

Sposób realizacji

Oczekiwane efekty

1

Poznanie
zasad wiary.

- Pismo Święte i Kościół źródłem wiary. - czytanie Biblii.
- Wiara drogą człowieka ku Bogu.
- Z Jezusem najpełniej odkrywamy Boga- konkursy,
- Matka Jezusa jest naszą Matką.
- Święci i błogosławieni jako wzorce do naśladowania –
nabożeństwa różańcowe i majowe.

- Uczeń rozumie potrzebę,
poznawania wiary - chętnie,
uczestniczy w katechezach i nabożeństwach

3

Rozwój kontaktu z Bogiem.

- Kształtowanie właściwego obrazu Boga - ćwiczyć wolę
i rozwijać się duchowo,

- Rozwijanie ciekawości i zainteresowania księgą Pisma Św.

- Bóg przemawia do człowieka słowami Pisma Św. i czeka
na jego odpowiedź - uczenie medytacji Biblii.
- We Mszy Św. przeżywamy zwycięstwo krzyża i zmartwychwstanie Jezusa – aktywne uczestnictwo we mszy św.
- Jezus jest naszą radością - rekolekcje.

- Kształtowanie wśród uczniów
potrzeby kontaktu z Bogiem
poprzez modlitwę - aktywne
uczestnictwo w odmawianiu
modlitwy przed i po lekcjach.

- We Mszy Św. przeżywamy zwycięstwo krzyża i zmartwychwstanie Jezusa.
- Niesienie pomocy ludziom w krajach misyjnych - udział
w zbiórce pieniędzy na działalność misyjną.
- Udzielanie pomocy ludziom biednym, starszym, samotnym, bezdomnym - Mikołajki dla dzieci i rodziców,
- Pamięć o zmarłych - porządkowanie grobów na cmentarzu
wojskowym.
- Zapoznanie z sylwetką papieża jako wzoru wielkiej moralności - Dzień Papieski.

- Przygotowanie uczniów do
właściwego pełnienia ról społecznych,

4

Zdolność do
głębokiego
kontaktu z drugim człowiekiem.

- Kształtowanie sumienia.
- Kształtowanie świadomości
dobra poprzez konkretne czyny.
- Nabywanie umiejętności przeżywania każdego dnia z ograniczeniami jakie ono niesie.
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W wymienionym po lewej programie ujęto również punkt „Tworzenie systemu pożądanych wartości
w imię prawdy i piękna”, w którym ujęto jako zadania szczegółowe ukazanie uniwersalnych prawd
i wartości chrześcijańskich, a jako sposób realizacji:
organizowanie konkursów religijnych oraz angażowanie parafii w życie szkoły. Niestety nasza interwencja (z 12 grudnia 2014 roku) nie przyniosła żadnych
zmian.
Istotnym spostrzeżeniem jest, że § 6 pkt 3 lit.
c statutu szkoły stanowi: podział godzin będzie tak
ułożony, aby klasy do których uczęszczają uczniowie
nie korzystający z nauki religii miały te lekcje jako
pierwsze lub ostatnie w swoim dziennym planie pracy. Jest to warte docenienia, ponieważ obowiązujące
przepisy prawne nie nakładają na szkoły obowiązku
takiego układania podziału godzin, aby lekcje religii
czy etyki znajdowały się na początku lub na końcu
planu zajęć. Jest to pozytywny i godny naśladowania przykład zadbania o całą społeczność uczniowską
niezależnie od tego, czy korzysta z zajęć nadobowiązkowych.
W badaniach przeprowadzanych przez naszą fundację w 2012 roku stwierdziliśmy, że w dniu rozpoczęcia roku szkolnego oraz Świąt Bożego Narodzenia
następuje włączanie w uroczystości szkolne uroczystości o charakterze religijnym. W związku z tym
równolegle z bieżącym monitoringiem przeprowadziliśmy dwa badania ilościowe w celu przyjrzenia
się treściom pojawiającym się na stronach internetowych.

Rozpoczęcie roku szkolnego
W momencie badań aktywnych było 99 ze 100
stron internetowych. Informacje o inauguracji roku
szkolnego zamieszczone zostały na 63 stronach szkół,

12
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w tym na 50 pojawiła się informacja o Mszy
Świętej z okazji rozpoczęcia roku. Na 20 stronach
szkół podano jedną godzinę rozpoczęcia wszystkich
uroczystości (nie rozdzielono godziny mszy od godzin
uroczystości w szkole).
Pojawiło się 7 przypadków informacji dotyczących różnych sposobów łączenia uroczystości szkolnych i kościelnych:
—— w jednym przypadku zamieszczono informację
o mszy, nie informując o uroczystościach szkolnych;

Jezusa Miłosiernego upamiętniającego peregrynację w Parafii [...], który został podarowany przez
niego dla naszej szkoły;
—— jedna ze szkół opublikowała Harmonogram dowozu uczniów na mszę świętą rozpoczynającą rok
szkolny.
Żadna ze szkół nie zamieściła na stronie informacji na temat uroczystości religijnych przedstawicieli
innych wyznań niż katolickie.

Monitoring bożonarodzeniowy

—— w jednej ze szkół, Msza Święta miała miejsce
w trakcie uroczystości szkolnych;

Badaniem zostało objętych 100 monitorowanych
szkół.

—— jedna szkoła zamieściła informację o zaproszeniu
osób duchownych (proboszcza parafii) na uroczystości szkolne;

Na stronach 27 szkół zamieszczono informację na temat spotkań opłatkowych/wigilii. W 25
przypadkach spotkania te odbyły się w szkole, w 19
w trakcie zajęć lekcyjnych. W 8 przypadkach udział
w tych spotkaniach brały osoby duchowne, w każdym przypadku duchowni katoliccy.

—— na stronie jednej ze szkół widoczna była informacja: na uroczystości inauguracji roku szkolnego
2014/2015 ks. [...] dokonał poświęcenia obrazu

W 37 szkołach pojawiły się informacje na temat
innych form spędzania czasu świątecznego. Różnorodność form była duża – od jasełek, poprzez spotkania z kolędami, konkursy o tematyce świątecznej
dla całych klas oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi
(nie tylko ze szkoły, ale i całej wsi, łącznie z lokalnymi
władzami).
Jasełka odbyły się w 28 z powyższych 37
szkół. W 5 przypadkach przy ich organizacji brała
udział osoba duchowna (siostra/ksiądz, będący jednocześnie katechetą w danej szkole).
W szkołach ponadgimnazjalnych najczęściej inicjatywa organizacyjna była po stronie szkolnych kół
teatralnych i wokalnych, w podstawówkach i gimnazjach po stronie nauczycieli (rzadko katechetów, częściej np. nauczycieli wychowania początkowego).
W 20 szkołach były przeprowadzone akcje
charytatywne w różnej postaci, w jednej organizowana była przez Caritas. W większości szkół, które
angażowały się w akcje pomocy charytatywnej, inicjatorami byli nauczyciele i uczniowie, część zaś brała
udział w Akcji „Szlachetna Paczka”.
Życzenia świąteczne pojawiły się na stronach
32 monitorowanych szkół – niejednokrotnie w formie bardzo jasnego religijnego przekazu, np. z rysunkiem Jezusa, Maryi itp.
Na 27 stronach szkół pojawiły się inne wpisy
okolicznościowe. Najczęściej były to konkursy okołoświąteczne, np. na: bombki, stroiki, kartki, informacje
o kiermaszach świątecznych oraz niezależnych od jasełek i spotkań wigilijnych, konkursach kolęd. Często były to akcje związane z Mikołajkami lub akcjami
świątecznymi/mikołajkowymi organizowanymi dla
dzieci z hospicjów i domów dziecka.
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Rodzina Szkół im. Jana Pawła II
75 na 100 monitorowanych szkół posiada patrona. W 38 przypadkach jest to osoba związana
z kościołem rzymsko-katolickim – święty/a, błogosła-

Na stronach 31 szkół nie znalazła się żadna
wzmianka dotycząca okresu świątecznego.
Monitoring pokazuje w jak dużym przypadku
(w 47 szkołach odbyły się spotkania opłatkowe i/lub
jasełka), okres Bożego Narodzenia nierozerwalnie
wpisuje się w aktywność edukacyjną i wychowawczą
szkół. Granica pomiędzy dwoma sferami jest bardzo
słabo zarysowana, czasami wręcz nie istnieje. Jasełka
są robione podczas lekcji, dyrekcja szkoły podpisuje
się pod życzeniami i przesłaniami o ewidentnie chrześcijańskiej treści.
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wiony/a, osoba duchowna. W znaczący sposób determinuje to pracę programowo-wychowawczą szkół,
co widoczne jest m.in. poprzez treści zamieszczane na
stronach internetowych.

10 szkołom patronuje osoba Jana Pawła II.
W Polsce, szkoły takie zrzeszone są w Rodzinie Szkół
im. Jana Pawła II. Wedle strony internetowej Rodziny, w samej Małopolsce jest ich 155 (http://rodzina.
org.pl/statytyki/), co plasuje ją na pierwszym miejscu w kraju. Biorąc pod uwagę ilość szkół zrzeszonych
w Rodzinie w konkretnych diecezjach, pierwsze miejsce zajmuje diecezja tarnowska, a drugie krakowska.
Większość szkół tam zrzeszonych, to placówki
publiczne. Inicjatywę programową, oprócz nauczycieli i dyrektorów placówek, mają jednak także księża
katoliccy, m.in. biskup radomski (po lewej).

14
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Wspólny program zrzeszonych szkół, oparty jest o spotkania przedstawicieli szkół, Ogólnopolską Pielgrzymkę do Częstochowy, ogólnopolskie
konkursy recytatorskie, plastyczne i poetyckie, organizację Dni Papieskich.
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Monitoring Prasy
W ramach projektu prowadzony jest monitoring prasy. Od początku kwietnia 2014 roku,
prowadzimy monitoring siedmiu wiodących,
zróżnicowanych pod kątem światopoglądu
tytułów prasowych:

—— dzienniki: Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta
Prawna;
—— tygodniki: Polityka, Do rzeczy, Tygodnik Powszechny;
—— portale internetowe: onet.pl, gosc.pl.
Monitoring ma na celu wyszukanie i zamieszczanie na portalu internetowym projektu (http://rowno
scwyznania.org/):
—— informacji dotyczących dyskryminacji na tle religijnym w szkołach publicznych;
—— organizacji lekcji religii i etyki;
—— dobrych praktyk w obszarze wolności wyznania
w przestrzeni szkolnej;
—— prób ingerencji Kościoła Katolickiego (czy też
innych kościołów lub związków wyznaniowych)
w życie szkół.
Wśród wymienionych tytułów znalazły się takie,
w których artykuły na wyżej wymienione tematy nie
pojawiły się w okresie monitorowania. Są to: Dziennik Gazeta Prawna, Do Rzeczy, Polityka.

W Tygodniku Powszechnym pojawiły się dwa
tematy, które w sposób bardzo pośredni nawiązują
do tych będących celem monitoringu, ale są dobrym
i wartym polecenia kontekstem:
—— w numerze 47, z dnia 23 listopada, pojawiły się
artykuły Anny Goc i Marcina Żyły „Raport o stanie niewiary” i „ Schizma w Ateizmie”, mówiące
o polskich ateistach;

—— z portalu gosc.pl – 10,
—— z Gazety Wyborczej – 19.
Dodatkowo, pojawiały się artykuły z tytułów nie
objętych bezpośrednim monitoringiem, w tym:
—— z portalu gazeta.pl – 21,
—— z portalu glos.pl (tygodnik Głos Nauczycielski) –
2,
—— z portalu naszdziennik.pl – 1,

—— w numerach os 48 do 50 pojawił się, podzielony
na 3 części artykuł ks. O. Ludwika Wiśniewskiego
„Rekolekcje Polskie”, który przedstawia najważniejsze tematy, które wg autora dzielą społeczeństwo, wymieniając przy tym m.in. kwestie rozdziału religii od państwa.

Najczęściej
były:

W pozostałych tytułach tematy ujęte w celach
monitoringu pojawiały się z różną częstotliwością –
najrzadziej na portalu onet.pl, najczęściej w Gazecie
Wyborczej i na portalu gosc.pl.

—— nowelizacja ustawy o systemie oświaty (w tym
reakcje Kościoła Katolickiego, szkół, nauczycieli,
rodziców, a także artykuły o stanie przygotowania placówek oświatowych);

Wśród notatek zrobionych na naszej stronie:
—— z portalu onet.pl pochodziły 2,

—— z tygodnika Przegląd – 1,
—— z portalu radia tok.fm – 3.
pojawiającymi

się

tematami

—— deklarację uczestnictwa w lekcjach etyki/religii
(o błędach w deklaracjach oraz utrudnieniach
administracyjnych i spowodowanych złą wolą
szkół);
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—— o słowach ministry Joanny Kluzik-Rostkowskiej
na temat neutralności światopoglądowej, która
obowiązuje edukację publiczną;

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,15575456,Rekole
kcje_w_szkole___Uczniowie_maja_obowiazek_uczestniczyc_.html

—— o apelu 15 naukowców do władz państwa,
w sprawie nadmiernego wchodzenia Kościoła
Katolickiego w przestrzeń publiczną.

Artykuł przedstawia sytuację uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym pod
Warszawą, których rodzice zostali poinformowani
o obowiązku uczestnictwa ich dzieci w rekolekcjach
wielkopostnych. Dyrektorka szkoły tłumaczy, że w jej
szkole 100% dzieci uczęszcza na lekcje religii i że
chciała, by „uczniowie nie zrobili sobie kolejnych
trzech dni laby”. Mimo sprzeciwu rodziców, nie widzi nieprawidłowości w swym postępowaniu. Głos
w sprawie zabrała dyrektorka Jolanta Misiak z lubelskiego Kuratorium Oświaty, stwierdzając, że obowiązek udziału w rekolekcjach dotyczy uczniów, którzy
uczęszczają w danej szkole na lekcje religii. Jeśli ktoś
na religię nie chodzi, jego ten obowiązek nie dotycz.
Dodała jednak, że szkoła nie ma obowiązku sprawdzania obecności na zajęciach rekolekcyjnych.

Pojawiały się także pojedyncze artykuły na temat
konkretnych przypadków nadużyć i reakcji różnych
stron/osób na ich temat, w tym m.in. artykuły:
—— o nauczycielce religii zwolnionej z powodu zajścia w ciąże z konkubentem,
—— o słowach kurii kaliskiej o tym, że wypisanie
dziecka z lekcji religii to akt apostazji,
—— o słowach KEP o tym, że chodzenie na religię to
obowiązek wiernych i jeden z warunków uczestnictwa w sakramentach.
Temat nie jest więc do końca rozpatrywany pod
kątem problemu, często zaś górę biorą emocje i osobiste opinie autorów. Temat widziany jest jako kontrowersyjny, co niekoniecznie wpływa na spokojną
i merytoryczną dyskusję.
Poniżej przedstawiamy zestawienie artykułów zebranych w wyniku monitoringu prasy. Nie jest ono
kompletnym zbiorem informacji zebranych w 2014
roku, ma na celu przede wszystkim nakreślenie sposobu przedstawiania tematu dyskryminacji na tle
wyznaniowym i światopoglądowym w polskich mediach.
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marca

Rekolekcje w szkole: Uczniowie mają obowiązek
uczestniczyć

_
02

kwietnia

Rekolekcje zamiast lekcji. Trzy dni laby czy duchowe przygotowanie do Wielkanocy?
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,1569
0103,Rekolekcje_zamiast_lekcji__Trzy_dni_laby_czy_duchowe.html

Artykuł dotyczy przebiegu rekolekcji. Nauczyciele twierdzą, że to dla uczniów stracony czas, który
mógłby być poświęcony na naukę, a dla nich odgórny przymus pilnowania uczniów podczas pobytu w kościele. Pojawiły się wypowiedzi rodziców
uczniów nieuczetniczących w rekolekcjach, którzy

czują się przez to wykluczeni. Obie strony zauważają
nieprawidłowości w organizacji względem rozporządzenia MEN. Dyrektorzy szkół nie dostrzegają problemu oraz nie odnotowują skarg. Wg kuratorium,
wpłynęła tylko jedna skarga związana z rekolekcjami,
dotycząca wykluczenia dziecka nieuczestniczącego
w rekolekcjach.

_
02

kwietnia

Dyrektorzy szkół i samorządowcy o zmianach
w nauczaniu etyki
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,156
90096,Dyrektorzy_szkol_i_samorzadowcy_o_zmianach_w_nauczaniu.html

Artykuł o wchodzącej w życie nowelizacji rozporządzenia o organizacji lekcji religii i etyki w szkołach
publicznych. Sprawę komentują dyrektorzy i kuratorzy z całej Polski, twierdząc, że zainteresowanie zajęciami z etyki jest niskie oraz zapewniając, że szkoły
poradzą sobie z kwestiami organizacyjnymi.

_
11

maja

Co drugi maturzysta był na Jasnej Górze
http://gosc.pl/doc/1989498.Co-drugi-maturzysta-byl-na
-Jasnej-Gorze

Artykuł przedstawia popularność przedmaturalnych pielgrzymek licealistów na Jasną Górę. Wg autora, w pielgrzymkach uczestniczy połowa uczniów.
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Opisany został ceremoniał, wypowiadali się katecheci i przedstawiciele Kościoła Katolickiego. Autor pisze
o powszechności zjawiska oraz temacie przewodnim
tegorocznych pielgrzymek: kanonizacji Jana Pawła II.

_
11

maja

Kanonizacja w szkole: „religijna indoktrynacja”
czy norma?
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/%201,34889,
15771931,Kanonizacja_w_szkole___religijna_indoktrynacja__czy.html

Wywiad z matką ucznia z mokotowskiej podstawówki, Patrycją Dołowy, wiceprezeską Fundacji MaMa, jest reakcją na jej oburzenie w związku
z organizacją w publicznej państwowej szkole podstawowej konkursu plastycznego dot. kanonizacji
Jana Pawła II. Dyrekcja szkoły zapewnia, że konkurs
nie jest organizowany przez szkołę, lecz katechetkę.
Dołowy przytacza także sytuację z rekolekcji, kiedy
to dzieci nieuczęszczające do kościoła spędzają czas
na świetlicy i twierdzi, że starania o lekcje etyki były
pewnym trudem.

_
12

maja

Artykuł Olgi Szpunar opublikowany w związku
z rozpoczęciem przez naszą fundację realizacji projektu. Dziennikarka przedstawia wyniki ubiegłorocznego raportu, przytacza wcześniejszą wypowiedź
ks. Wilka, dyrektora wydziału katechetycznego kurii
w Krakowie oraz opinie dyrektorki jednej z krakowskich szkół podstawowych.

_
19

maja

„Życie szkolne jest przesiąknięte elementami religijnymi. Zaczynamy monitoring” [WYWIAD]
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,
15985929,_Zycie_szkolne_jest_przesiakniete_elementami_religijnymi_.html

Wywiad z członkinią zarządu fundacji, Joanną
Balsamską, nt. trwającego projektu. Jest to transkrypcja wywiadu nagranego dla radia Tok FM.

_
26

Czerwca

Na etykę do SP 7 rodzice dowożą dzieci spoza Torunia. „Wspaniały pedagog”. Nowa dyrektorka
nie przedłuża nauczycielce umowy

Fundacja chce tropić dyskryminację religijną
w szkołach

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,16207867,Na_ety
ke_do_SP_7_rodzice_dowoza_dzieci_spoza_Torunia_.html

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,15943465,Fun
dacja_chce_tropic_dyskryminacje_religijna_w_szkolach.
html

Artykuł donosi o sytuacji w jednej z toruńskich
podstawówek, gdzie przez nową dyrektorkę zwolniona została ceniona nauczycielka etyki. Sprzeciwili się

17

temu zarówno rodzice, jak i dzieci, tłumnie i chętnie
uczęszczające na lekcje. Na lekcje etyki w tej szkole
uczęszczało co roku 50-60 uczniów, także z innych
szkół. Dyrektorka szkoły tłumaczyła się względami kadrowymi, ograniczyła także ilość lekcji etyki.
Przedstawiciele Urzędu Miasta odparli te argumenty,
twierdząc, iż w kasie miasta nie brakuje pieniędzy na
organizację lekcji etyki. Dyrektorka dopuściła się także złamania prawa, nakazując wybór między etyką
a religią, nie dając możliwości uczęszczania na obie
formy zajęć.

_
10

lipca

Dwa miliony ludzi na mszach mniej? Prof. Obirek:
Religia straciła autorytet. Prymitywna indoktrynacja w szkołach.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,
16303824,Dwa_miliony_ludzi_na_mszach_mniej__Prof__
Obirek__Religia.html

W rozmowie z radiem Tok FM nt. pogarszającej
się frekwencji na mszach, Stanisław Obirek, teolog
i były jezuita, jako jedną z istotnych przyczyn tego
stanu rzeczy, głównie wśród młodych, przywołał
wprowadzenie nauczania religii do szkół: bardzo
wyraźnie widać skutek wprowadzenia religii do szkół,
jego nienegocjacyjny charakter i brak przygotowania
większości katechetów do prowadzenia religii w kontekście pluralizmu kulturowego, jakim jest szkoła.

_

18
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29

lipca

Deklaracja wiary nauczycieli? Kluzik-Rostkowska:
Będą spotkania z kuratorami.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,1639
4239,Deklaracja_wiary_nauczycieli__Kluzik_Rostkowska__Beda.html

Ministra edukacji, Joanna Kluzik-Rostkowska
przedstawiła swoje stanowisko wobec propozycji
stworzenia deklaracji wiary dla nauczycieli. Szkoła
wg Konstytucji, Karty Nauczyciela oraz obowiązujących ustaw ma być neutralna światopoglądowo.
Przestrzegła, że nauczyciele łamiący te postanowienia będą musieli liczyć się z konsekwencjami.

_
30

lipca

Religijna rewolucja w edukacji
http://wyborcza.pl/1,75968,16398754,Religijna_rewolu
cja_w_edukacji.html

Komentarz Magdaleny Środy w sprawie doniesień nt. deklaracji wiary nauczycieli. Etyczka nakreśliła wizję szkoły po upowszechnieniu tegoż dokumentu. Środa zauważyła, że szkoły i tak są miejscami
„prawie wyznaniowymi”.

_

31

lipca

20

sierpnia

Arcybiskup Gądecki do minister edukacji: Neutralność światopoglądowa? Niemożliwa do spełnienia.

Rozum w Polsce wysiada. Rozmowa Kacpra Leśniewicza z Prof. Joanną Tokarską-Bakir – antropolożką, religioznawczynią

http://wyborcza.pl/1,76842,16409224,Arcybiskup_Gadecki_do_minister_edukacji__Neutralnosc.html

http://wiadomosci.onet.pl/prasa/joanna-tokarska-bakir-ro
zum-w-polsce-wysiada/q9s9y

Arcybiskup Gądecki, przewodniczący episkopatu,
odpowiedział Joannie Kluzik-Rostkowskiej w sprawie
deklaracji sumienia nauczycieli. Duchowny zapowiedzi ministry nazwał groźbami. Stwierdził, że pojęcie
„neutralności światopoglądowej” nie istnieje, bo
wszystko jest naznaczone światopoglądem. Wg abpa
„świeckość” oznacza nienarzucanie światopoglądu
jednostce przez państwo, a „laicyzm” to chęć „zamknięcia religii w sferze życia prywatnego jednostki,
co w praktyce oznacza czynną ateizację”.

Zdaniem Prof. Joanny Tokarskiej-Bakir rewolucja
konserwatywna, która dokonała się w Polsce w 1989
r., składająca się z trzech elementów:

_
07

sierpnia

Boskie etaty. Ilu księży zatrudnia państwo?
http://wyborcza.pl/duzyformat/1,139945,16435393,Bo
skie_etaty__Ilu_ksiezy_zatrudnia_panstwo_.html

Reportaż opublikowany w Dużym Formacie opisuje skalę zatrudnienia duchownych w administracji
publicznej i innych organach państwowych, w tym
w edukacji publicznej. Anonimowy wikary z diecezji
krakowskiej wypowiada się na temat nauczania przez
księży religii. Stwierdza otwarcie, że wielu księży katechetów nie uczy z powołania, a dodatkowo nie ma
predyspozycji do pracy z młodzieżą, a robi to jedynie
dla pieniędzy.

—— wprowadzenia religii do szkół;
—— zwrotu majątku Kościołowi;
—— powstania IPN z jego polityka historyczną,
zaowocowała szerzeniem się stereotypów i postaw ksenofobicznych. Państwo nie jest zainteresowane kształtowaniem tolerancji a środki przeznaczane
na programy edukacyjne obejmujące postawy antyksnofobiczne są wyjątkowo małe. Profesor uważa,
że by zmienić istniejący stan rzeczy i powstrzymać
szerzenie się mowy nienawiści oraz upowszechniania
postaw ksenofobicznych koniecznymi są: - „poprawa
jakości debaty publicznej”; „akcje edukacyjne i faktyczne egzekwowanie prawa”.

_
21

sierpnia

Skąpcy z „Wyborczej”
http://gosc.pl/doc/2126497.Skapcy-z-Wyborczej

Artykuł dotyczy reportażu zamieszczonego na łamach GW dot. wynagrodzeń duchownych i dotacji
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kościoła z kasy państwa. Autor odnosi się m.in. do
zarzutu w kwestii wynagrodzeń katechetów: Otóż nieprawdą jest, że państwo płacąc pensje, dotuje Kościół
katolicki. Państwo wypełnia wolę obywateli, którzy życzą sobie, aby katecheza była obecna w szkole, a jej
celem nie jest dotowanie duchownych, tylko edukacja
młodzieży.

_
01

września

Uwolnić uczniów od religii. Ateiści wchodzą do
szkół
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosc/1,114871,1655
9367,Uwolnic_uczniow_od_religii__Ateisci_wchodza_do_
szkol.html

Artykuł przybliża działalność fundacji Wolność od
Religii w sferze dyskryminacji ze względu na światopogląd w szkołach.

_
08

września

Etyka w szkole musi być. Szkoły czekają na chętnych.
http://radom.gazeta.pl/radom/1,48201,16607807,Etyka
_w_szkole_musi_byc__Szkoly_czekaja_na_chetnych.html

Autor informuje o wchodzących zmianach ws. organizacji lekcji etyki i pyta dyrektorów wybranych radomskich szkół o zainteresowanie tymi lekcjami. Ryszard Falek, wiceprezydent Radomia odpowiedzialny
za edukację, w swej wypowiedzi zwrócił uwagę na

koszta organizacji lekcji etyki, jakie będzie musiała
ponieść miejska kasa.

_
09

września

Kuria straszy rodziców. Wypisałeś dziecko z religii? „To pisemna apostazja”
http://wyborcza.pl/1,76842,16614713,Kuria_straszy_ro
dzicow__Wypisales_dziecko_z_religii_.html

Artykuł w sprawie pisma z uwagami, jakie wydała kaliska diecezja, dotyczącymi nowelizacji przepisów z zakresu organizacji lekcji etyki. Kontrowersje
wzbudził punkt drugi pisma, w którym oznajmiono,
że rezygnacja z lekcji religii jest równoznaczna z apostazją. Punkt ten odbił się echem w prześmiewczych
komentarzach internautów oraz dziennikarzy. Autorka artykułu przypomniała także o wchodzących
zmianach w prawie oraz poprawnym przebiegu aktu
apostazji.

_
10

września

Etyka w każdej szkole? To tylko teoria. Szkoły nie
ułatwiają
http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,16613934,Ety
ka_w_kazdej_szkole__To_tylko_teoria__Szkoly_nie.html

Dziennikarka opisała incydent z jednej z poznańskich podstawówek, gdzie rodzice nie otrzymali od
wychowawczyni wzoru oświadczenia o chęci uczest-
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nictwa w lekcjach etyki, a jedynie wzór dotyczący lekcji religii. Dyrektorka placówki była zaskoczona takim
postępowaniem i zapewniła, że każdy z wychowawców otrzymał wzory obydwu deklaracji. Dziennikarka
przedstawiła także przykłady wdrażania zajęć z etyki
w innych, wybranych poznańskich szkołach. Wypowiedziała się także przedstawicielka urzędu miasta,
zauważając wyraźnie większe zainteresowanie etyką
niż w roku poprzednim.

_
10

września

Biskup nawiedza szkoły. „Nie narusza wolności
religijnej”.
http://radom.gazeta.pl/radom/1,48201,16615964,Bi
skup_nawiedza_szkoly___Nie_narusza_wolnosci_religij
nej_.html

Artykuł opisuje zwyczaj biskupa Tomasika nawiedzania szkół w diecezji radomskiej. Jak obszernie tłumaczy jego sekretarz, spotkania te odbywają
się za zgodą dyrekcji i nie kolidują z życiem szkoły.
Wspomniał jednak o odmawianiu modlitw na terenie
placówek czy święceniu obiektów.

_
11

września

Kaliska kuria prostuje błąd ws. instrukcji duszpasterskiej
http://wiadomosci.onet.pl/poznan/kaliska-kuria-prostujeblad-ws-instrukcji-duszpasterskiej/gg93q
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Artykuł w sprawie sprostowania kontrowersyjnego stwierdzenia, jakie padło od kaliskiej kurii, że
rezygnacja z religii w szkole jest równoznaczna aktowi apostazji. Kanclerz kurii zapewnił, że jest to wynik
błędu. Tłumaczy, że celem tej instrukcji miało być
prawdopodobnie poinstruowanie, jak na lekcje religii dziecko zapisać.

_
11

września

Etyka wkracza do płockich szkół. Jest sporo chętnych
http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,16628073,Etyka_
wkracza_do_plockich_szkol__Jest_sporo_chetnych.html

Artykuł dot. wzrostu zainteresowania lekcjami
etyki w Płocku, gdzie jak informuje przedstawicielka
urzędu miasta, zapisało się 145 uczniów z 13 szkół.
Aleksandra Jadczak tłumaczy, w jaki sposób będą organizowane lekcje etyki w obecnym roku szkolnym.
Mowa jest między innymi o dowozie dzieci na lekcje
międzyszkolne. W ubiegłym roku zajęcia etyki były
prowadzone tylko w jednym płockim liceum.

_
11

września

Etyka w szkole zamiast religii. Jest więcej chętnych
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,16620866,E
tyka_w_szkole_zamiast_religii__Jest_wiecej_chetnych.html

Artykuł donosi o wzrastającej w stosunku do lat
ubiegłych liczbie uczniów chcących uczęszczać na ety-

kę w Białymstoku, a także o liczbie placówek, gdzie
przedmiot ten jest nauczany - w tym roku będzie to
27 placówek w mieście. Autor artykułu (podpisany
pseudonimem) twierdzi, iż sytuacja może się zmieniać, na potwierdzenie czego przytacza wypowiedzi
dyrektorów dwóch białostockich szkół.

_
11

września

Niechodzenie na religię to nie apostazja. Ale wierzący powinien poznawać Boga
http://wyborcza.pl/1,76842,16621023,Niechodzenie_na_
religie_to_nie_apostazja__Ale_wierzacy.html

Przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski oraz
kanclerz kaliskiej kurii wycofali się ze wcześniejszych
uwag, w których zawarto informacje, że wypisanie
dziecka z lekcji religii jest jednoznaczne z aktem apostazji. Duchowni tłumaczyli to nieporozumieniem,
lecz wciąż zachęcają do wychowywania dzieci w wierze. W artykule wspomniana jest także działalność
Fundacji Wolność od Religii.

_
12

września

Udział w katechezie nakazem sumienia
http://gosc.pl/doc/2156567.Udzial-w-katechezie-naka
zem-sumienia

Depesza przekazująca informacje, jakie wydała
Konferencja Episkopatu Polski o obowiązku uczestniczenia w katechezie nałożonym na dzieci wycho-

wywane w wierze katolickiej. KEP przypomniała rodzicom katolikom o obowiązku wychowywania dzieci
w duchu wiary, czego nieodłącznym elementem jest
uczestnictwo w lekcjach religii. Podkreślone zostało,
że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia wymogu przygotowania do sakramentów.

_
14

września

Trzeba się organizować
http://naszdziennik.pl/mysl/97285,trzeba-sie-orga
nizowac.html
Rozmowa z ks. bp. Markiem Mendykiem, przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP.
Duchowny podkreślił, że rodzice powinni być świadomi zagrożeń płynących z ideologii gender oraz
innych idei, które wkradają się do szkół za sprawą
postmodernistów i marksistów. Stwierdził także, że
pewne środowiska chcą marginalizować znaczenie
katechezy, która jego zdaniem uczy ludzi dobrych
i złych wyborów.

_
18

września

Czy ksiądz powinien uczyć etyki? „Nikomu palcem nie grożę”
http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,16668517,Czy_
ksiadz_powinien_uczyc_etyki___Nikomu_palcem_nie.html

Wywiad z księdzem Januszem Wiśniewskim nauczającym etyki w jednym z płockch liceów. Duchow-
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ny podkreślił swoją neutralność światopoglądową
w trakcie prowadzenia zajęć, twierdzi, że nigdy nie
spotkał się z negatywnymi opiniami na ten temat,
podkreśla swoje dobre przygotowanie merytoryczne.
W jego szkole od 2008 r. chodzi na etykę około 30
uczniów.

_
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września

Tylu lekcji etyki w bydgoskich szkołach jeszcze
nie było
http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,1666
8067,Tylu_lekcji_etyki_w_bydgoskich_szkolach_jeszcze_
nie.html

Artykuł informuje o zwiększonej ilości lekcji etyki
w bydgoskich szkołach. Jak mówi przedstawicielka
wydziału edukacji w urzędzie miasta, w tym roku etyka dostępna jest w 25 szkołach w Bydgoszczy. Autorka przedstawia sytuację wybranych szkół, wskazując
przyczyny wzrostu zainteresowania.

_
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września

Nie radzą sobie z organizacją zajęć dla uczniów,
którzy nie chodzą na religię
http://wyborcza.pl/1,75478,16706508,Etyka_nie_dla_
kazdego_ucznia__Samorzady_nie_radza.html

Artykuł przedstawia sytuację dotyczącą organizacji lekcji etyki w ujęciu ogólnopolskim. Autorki wskazują, że jest to dla samorządów oraz szkół problem
i niechętnie realizowany obowiązek. Informują, że sy-

tuacja polepszyła się w mniejszych miejscowościach,
gdzie etyka organizowana w zespołach międzyszkolnych jest łatwo dostępna dla uczniów. Z kolei w dużym mieście (autorki podają przykład Krakowa) samorządy chętnie korzystają z takiej formy, ale celem
optymalizacji kosztów. Autorki wskazują także na niezadowalające rozwiązanie tworzenia oddziałów etyki
gromadzących dzieci w bardzo zróżnicowanym wieku.

_
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września

Brak chętnych na lekcje etyki. Jak radzą sobie
szkoły
http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,16724677,Brak_
chetnych_na_lekcje_etyki__Jak_radza_sobie_szkoly.html

Autor artykułu analizuje dostępność lekcji etyki
w olsztyńskich szkołach. Wnioskuje, że zainteresowanie jest bardzo niskie - niewiele szkół musiało podjąć
się organizacji lekcji. Jak zaznaczyła tamtejsza kuratorka oświaty, nie wpłynęły żadne skargi w tej materii.

_
01

października

Nie wszystkie szkoły informują o lekcjach etyki
http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,16736980,
Nie_wszystkie_szkoly_informuja__o_lekcjach_etyki.html

Artykuł przedstawia sytuację nieinformowania
rodziców przez szkoły o możliwości pobierania lekcji
etyki, a także wydawaniu wzorów oświadczeń dot.
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jedynie lekcji religii. Sprawą autorka zainteresowała
się po doniesieniu ze strony matki ucznia jednej z rzeszowskich podstawówek. Wypowiadają się dyrektorzy wybranych szkół, jak i przedstawiciel Kuratorium
Oświaty, który stwierdził, że wpłynęła tylko jedna
skarga na ten temat.

_
01

października

Nauka etyki to nie „moralizowanie”. Kto i jak powinien uczyć jej dzieci? [LIST]
http://wyborcza.pl/1,76842,16737210,Nauka_etyki_to_
nie__moralizowanie___Kto_i_jak_powinien.html

List jednego z poznańskich nauczycieli etyki, absolwenta Instytutu Filozofii UAM. Wskazuje on na
istotny problem nieprzygotowania nauczycieli do nauczania tego przedmiotu. Wg wytycznych to dyrektor
placówki stwierdza, czy dany nauczyciel nadaje się
do pełnienia tej funkcji czy też nie. Autor listu stwierdza, że wychowawcy (pedagodzy) posługują się tzw.
>moralizowaniem<.

_
05

października

Dlaczego młodzież nie chce chodzić na lekcje religii
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,16741348,_Dla
czego_mlodziez_nie_chce_chodzic_na_lekcje_religii_.html

Artykuł ks. prof. Wierzbickiego, szefa Katedry
Etyki na KUL, będący komentarzem nt. postrzega-
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na lekcji religii oraz etyki. Wierzbicki podkreślił,
że lekcje etyki nie mogą być przeciwstawiane religii. Neguje postawę, jak sam określa absurdalną,
w której traktuje się wybór lekcji etyki jako swoistą
apostazję. Zachęca i przekonuje o wartości pobierania nauk etyki, uważając, że lekcje religii mają
zupełnie inny cel, jako przedmiot mający rozwijać
duchowość czy przygotowywać do sakramentów.
Ubolewa nad coraz mniejszym zainteresowaniem
lekcjami religii, szczególnie na późniejszych etapach edukacji, jednak uważa to za porażkę katechetyczną.

_
07

października

Zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim. Oskarżono
ją o kradzież. ‚’W obecności 50 osób sugerowali,
że kradnę też inne rzeczy’’
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,16763026,Zdjela_
krzyz_w_pokoju_nauczycielskim__Oskarzono_ja.html#MT

Artykuł opisuje incydent zaistniały w Zespole
Szkół Sportowych w Krapkowicach, gdzie jedna z nauczycielek po powrocie z urlopu zdjęła krzyż ze ścian
pokoju nauczycielskiego, którego wcześniej nie było.
Symbol ten pojawił się przy okazji wizyty biskupa,
była to samodzielna decyzja miejscowego księdza
proboszcza. Nauczycielka została napiętnowana na
specjalnie zwołanej radzie pedagogicznej, spotkała
się z zarzutami o tę kradzież oraz kolejne.

_

17

października

Apel do władz RP w sprawie klerykalizacji
kraju
http://wyborcza.pl/1,75968,16817936,Apel_do_wladz_
Rzeczypospolitej_Polskiej_w_sprawie.html

Apel 15 naukowców do władz Rzeczpospolitej
dotyczący klerykalizacji kraju oraz nadmiernej ingerencji kościoła w życie publiczne.

_
22

października

Prof. Jan Woleński: Kolejne postulaty Kościoła
psują nasze państwo
http://wyborcza.pl/1,75248,16848629,Prof__Jan_Wolen
ski__Kolejne_postulaty_Kosciola_psuja.html

Artykuł o sprawie apelu 15 wybitnych polskich
naukowców o ograniczenie obecności Kościoła
w życiu świeckim państwa. Prof. Woleński twierdzi, że
symptomem niezgodnej z prawem dominacji Kościoła jest np. nauczanie religii w szkole.

_
23

października

Nie chcą, by etyki uczyli katecheci, oczekują lekcji
w przedszkolach. I piszą do MEN
http://wyborcza.pl/1,75478,16850453,Nie_chca__by_
etyki_uczyli_katecheci__oczekuja_lekcji.html

Artykuł tyczący się petycji jaką wystosował portal
etykawszkole.pl do MEN w sprawie poprawy warunków nauczania lekcji etyki - list zgromadził ponad
700 podpisów rodziców, uczniów oraz nauczycieli,
którym nie podoba się obecny stan rzeczy. Chcą oni
m. in. wprowadzenia etyki w przedszkolach, wprowadzenia większych wymagań dla kandydatów na
nauczycieli etyki, równego traktowania przedmiotów
w planie lekcyjnym, usunięcia pozycji „religia/etyka”
ze świadectwa, czy udzielenia większej samodzielności co do wyboru lekcji nawet trzynastolatkom. Zdecydowany sprzeciw sygnatariuszy budzi nauczanie
etyki przez katechetów.

_
29

października

Pochody Świętych jako odpowiedź na Halloween
http://wyborcza.pl/1,75478,16880327,_Holy_Wins__
kontra_Halloween__czyli_wszyscy_swieci.html

Autorka pisze o trwającej w różnych częściach
kraju sporach dotyczących Haloween. W wielu szkołach dyrektorzy i katecheci wprowadzają lub zastępują Halloween pochodami świętych, tzw. „Holy Wins”.
Autorka przytacza przykłady pochodów, nocy, korowodów świętych, pisze o tradycji Halloween, wypowiedziach KEP oraz rodziców, szczególnie tych, których dzieci nie uczestniczą w lekcjach religii.

_
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listopada

08

listopada

Katechetka zwolniona za konkubinat czy potrzebę etatu dla księdza?

Katechetka
w szkole

http://wyborcza.pl/1,75478,16914842,Katechetka_w_
ciazy_zwolniona_ze_szkoly_za_zycie_w.html

http://wyborcza.pl/1,75478,17092447,Nauczyciele_nie_
moga_niczym_handlowac_w_szkole__Czyzby_.html

Artykuł opisuje sytuację katechetki z Krakowa Sylwii Zawlockiej, która została zwolniona z pracy,
z powodu zajścia w ciąże ze swoim konkubentem.
Autor przedstawia sytuację z różnych perspektyw,
m.in. zastanawiając się czy ze sprawą ma coś wspólnego pół etatu, potrzebnego pracującemu w szkole
księdzu.

Artykuł opowiada o sytuacji w jednej z mazowieckich szkół podstawowych, w której katechetka
sprzedawała pamiątki komunijne. Zaniepokojony
dziadek jednego z wnuczków poinformował kuratorium i prasę.

_
07

listopada

Zwolniona katechetka dostała pracę w Caritas
http://gosc.pl/doc/2235339.Zwolniona-katechetka-dosta
la-prace-w-Caritas

Informacja na temat dalszych losów katechetki
zwolnionej z SP nr 62 w Krakowie. Po rozmowach
z wydziałem katechetycznych krakowskiej kurii została wypracowana decyzja o zatrudnieniu katechetki
jako pedagoga w Katolickim Centrum Edukacyjnym
Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

_

sprzedaje

pamiątki

komunijne
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…..................................................
(miejscowość, data)

Załącznik 1
Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów
prawnych ucznia/uczennicy na podstawie
§ 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach.

…...................................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka)
…...........................................................................
(adres rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

					
					

Dyrekcja …...........................................................................**
w …..................................................................

OŚWIADCZENIE
rodziców/opiekunów prawnych* dziecka
na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach

Na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 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. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) wyrażam (-y) życzenie uczestniczenia mojego (naszego) syna/córki/pozostającego (-cej) pod moją (naszą) opieką* ….................................................................................. (imię i nazwisko dziecka)
w lekcjach ….................................................................................................................................................................. ***
								
Z poważaniem,
					
					

…....................................................................................
(czytelny podpis/podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

* Niepotrzebne skreślić.
** Należy wpisać nazwę szkoły lub przedszkola.
*** Należy wpisać nazwę przedmiotu (religia, etyka). Można wyrazić życzenie pobierania lekcji z obu tych przedmiotów jednocześnie.
W przypadku wpisania religii proszę wskazać, o które wyznanie chodzi. W przedszkolach można wybrać tylko religię.
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…..................................................
(miejscowość, data)

Załącznik 2
Wzór oświadczenia ucznia/uczennicy na
podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
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…...........................................
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)
…......................................................................
(adres ucznia/uczennicy)

					
					

Dyrekcja …...........................................................................**
w …..................................................................

OŚWIADCZENIE
ucznia/uczennicy*
na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 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. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) wyrażam życzenie uczestniczenia w lekcjach …..................................................
.......................................................................................... ***
								
								
							

Z poważaniem,
...…........................................
(czytelny podpis ucznia/uczennicy)

* Niepotrzebne skreślić.
** Należy wpisać nazwę szkoły.
*** Należy wpisać nazwę przedmiotu (religia, etyka). Można wyrazić życzenie pobierania lekcji z obu tych przedmiotów jednocześnie.
W przypadku wpisania religii proszę wskazać, o które wyznanie chodzi.

26

Raport 2014

…..................................................
(miejscowość, data)

Załącznik 3
Wzór wniosku o podjęcie działań celem
usunięcia przejawów dyskryminacji ze
względu na religię/światopogląd. Wniosek taki może złożyć zarówno pokrzywdzony uczeń, jak i jego rodzice. Adresatem
wniosku może być dyrektor szkoły lub właściwe miejscowo kuratorium oświaty.

…...................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
…...........................................................................
(adres wnioskodawcy)

					

Dyrektor Szkoły … /Przedszkola Nr … w …
(Kuratorium Oświaty w … )

Wniosek
o podjęcie działań celem usunięcia przejawów dyskryminacji ze względu na religię/światopogląd

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
(tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 231 poz. 1965) wnoszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie
przejawów dyskryminacji ze względu na religię/światopogląd w Szkole … / Przedszkolu Nr … w ...
[opis stanu faktycznego]
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania nikt
nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii.
Ponadto rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155) w § 1
ust. 3 stanowi, że uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie
może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie. Istotne znaczenie ma również
art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572),
który mówi, że nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem
godności osobistej ucznia.
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Opisywane przeze mnie zdarzenia naruszają powyższe przepisy, ponieważ …
Warto zwrócić uwagę, że art. 194 kodeksu karnego stanowi: kto ogranicza człowieka w przysługujących
mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Wnoszę o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie i zapobieganie dyskryminacji, a w szczególności o … (np. o omówienie niniejszej sprawy na zebraniu zespołu wychowawczego lub rady pedagogicznej,
zwrócenie się w tej sprawie do nadzoru katechetycznego w kurii itp.).
								

poważaniem,

								

…...............................

							

(podpis)

Z
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