
Zasady organizacji rekolekcji szkolnych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. /Dz. U. z 

2017 poz. 1147/ zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania 

nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

 

Na mocy przepisów § 10 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.). uczniowie uczęszczający na naukę religii 

organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu 

odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego 

należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie 

szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki 

wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji. Termin ten nie musi jednak 

pokrywać się z okresem Wielkiego Postu. Prawo dopuszcza organizację rekolekcji także w 

innym terminie. 

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń 

między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, 

szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.  

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na ich podstawie z zajęć 

szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak 

na celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach. 

Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji 

wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich 

uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym 

czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu 

szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.  

Zgodnie z przywołanymi zmianami rozporządzenia, które zostały opublikowane w 2017 roku, 

opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele danej placówki (wcześniej 

byli to tylko nauczyciele religii).  

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli 

program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, 

szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w 

tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie 

uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest 

jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek.  



Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest 

zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną 

realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.  

 

Dokładne brzmienie przepisów w sprawie organizacji rekolekcji wielkopostnych (po 

zmianach z 7 czerwca 2017 r.): 

 

§ 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach: 

„§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych 

w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią 

praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji 

szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie. 

3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących 

rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji. 

4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż jednego kościoła lub innego 

związku wyznaniowego, powinny one dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są 

przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.”. 

 


