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Z 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.)  

 

§ 2. 

 

1. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie 

mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy 

przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w 

grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie 

międzyoddziałowej lub międzyklasowej.  

 

2. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań 

wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ 

prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub 

związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w 

pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym.  

 

3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie 

katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) 

prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady 

prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.  

 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący przedszkole lub szkołę, 

w ramach posiadanych środków, może - na wniosek kościoła lub związku 

wyznaniowego - zorganizować nauczanie religii danego wyznania w sposób odmienny 

niż określony w ust. 1-3.  

 

5. Dopuszcza się nieodpłatne udostępnienie sal lekcyjnych na cele katechetyczne, w 

terminach wolnych od zajęć szkolnych, kościołom i związkom wyznaniowym również 

nie organizującym nauczania religii w ramach systemu oświatowego.  
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Stanowisko Komisji Wychowania Katolickiego KEP 

w sprawie łączenia klas podczas zajęć z religii 

 

Warszawa 9 kwietnia 2013 r. 

 

1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wyraźnie ustala 

minimalną liczbę uczniów w danej klasie (oddziale), dla której należy zorganizować 

oddzielną lekcję religii – wynosi ona 7 (§ 2.1). Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą 

być łączone.  

 

2. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach Komisja 

Wychowania stoi na stanowisku:  

 

✓ jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach łączonych, ponieważ grozi 

to np. likwidacją placówki, można odstąpić od wspomnianego wyżej zapisu 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach co do minimalnej 

liczby uczniów;  

 

✓ jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza ramowego planu 

nauczania lub przedmiotów typu: muzyka, plastyka – nie ma na to zgody.  

 

3. Podczas rozmów, jakie Komisja Wychowania prowadzi z Ministerstwem Edukacji 

Narodowej, chociażby w kwestii Rozporządzenia w sprawie ramowych planów 

nauczania i określenia statusu nauczania religii w polskich szkołach i przedszkolach, 

wielokrotnie padało zapewnienie ze strony MEN, że w sprawie statusu nauczania 

religii w publicznych przedszkolach i szkołach nic się nie zmienia, a zatem jego 

organizacja winna odbywać się na dotychczasowych zasadach. 

 

W imieniu Komisji 

ks. Marek Korgul 

Sekretarz 
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Z Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 17 marca 2017 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

 

(Dz. U. z dnia 27 marca 2017 r. Poz. 649) 

 

§ 13.  

 

1. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie 

oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 

ustawy. 

 

2. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to: 

 

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji 

plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami; 

 

2) w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania 

fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami; 

 

3) w klasach IV–VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez 

łączenia tych klas z innymi klasami; 

 

4)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, 

prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami. 

 

3. W szkole podstawowej specjalnej i oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej ogólnodostępnej dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na 

wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z 

różnych etapów edukacyjnych. 

 


