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Czcigodni Księża oraz Siostry zakonne, 

Drogie Katechetki, Szanowni Katecheci,  

 

Pragniemy złożyć serdeczne wyrazy wdzięczności za pracę 

katechetyczną w bieżącym roku szkolnym. Dziękujemy za podejmowany wysiłek 

dydaktyczny i wychowawczy oraz za wszelkie dodatkowe formy pracy z dziećmi 

i młodzieżą, w tym za przygotowanie ich do udziału w konkursach, których 

finały nie mogły się odbyć z racji stanu epidemii. 

Dziękujemy za zaangażowanie podczas nauczania zdalnego, a także za 

przygotowywane materiały, którymi wiele osób dzieliło się w grupach 

fejsbukowych oraz na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego. 

Z inicjatywy doradców metodycznych ds. nauczania religii przy 

Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstała też grupa aktywnego 

wsparcia katechetów, do której dołączyli pierwsi członkowie, proponując 

wybrane metody do edukacji na odległość. 

Pod koniec trudnego i wyjątkowego roku szkolnego życzmy oddechu od 

codziennej pracy nauczycielskiej i katechetycznej, poświecenia wolnych chwil na 

to, czego najbardziej brakowało w trakcie nauki szkolnej (stacjonarnej i zdalnej), 

a zwłaszcza medytacji i modlitwy (m.in. wskutek odwołanych rekolekcji i 

rejonowych dni skupienia). Życzymy spokojnego zakończenia roku szkolnego 

oraz wakacyjnego nabierania nowych sił i entuzjazmu do dalszej ewangelizacji i 

przekazu wiedzy religijnej. 

Ks. Andrzej Kielian 

wraz ze współpracownikami 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej w Krakowie 
 

       www.katecheza.diecezja.pl 

    e-mail: katecheza@diecezja.pl 
 

tel. +48 12 628 81 59;    +48 12 628 81 60 

http://www.katecheza.diecezja.pl/
mailto:wddim@diecezja.krakow.pl
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WAKACYJNY DYŻUR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO 

 

Wydział Katechetyczny w miesiącach wakacyjnych czynny będzie 

 

od poniedziałku do piątku 

w godz. od 9.00 do 13.00 

 

 

AKTUALIZACJA MISJI KANONICZNEJ 

 

Przypominamy o obowiązku przedłużenia misji kanonicznej dla 

katechetów świeckich i sióstr zakonnych w nowym roku szkolnym 2020/2021. 

O wystawienie misji lub jej przedłużenie występuje w formie pisemnej do 

Wydziału Katechetycznego ksiądz proboszcz parafii, na terenie której 

katechizuje dany katecheta. Wzór pisma na stronie: 

 http://www.katecheza.diecezja.pl   

 

 

INDEKSY KATECHIZACJI 

 

W związku z enigmatycznym sposobem dokumentowania na świadectwie 

szkolnym faktu uczęszczania na religię (religia/etyka), przypominamy o 

wpisywaniu ocen z religii do indeksu katechizacji (od klasy IV szkoły 

podstawowej wzwyż).  

Prosimy, aby uczniowie otrzymywali od parafii indeksy. Są one 

wewnętrzną sprawą Kościoła, dlatego nie jest konieczne oznaczanie ich pieczęcią 

szkolną, wystarczy pieczęć parafii. Są one do nabycia w Wydziale 

Katechetycznym.  

http://www.katecheza.diecezja.pl/
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Prosimy, aby wszyscy katechizujący na zakończenie klasy 

czwartej wręczali uczniom indeksy z wpisaną oceną oraz ewentualnymi 

uwagami. Tak przygotowany indeks jest równocześnie źródłem informacji o 

uczniu dla katechety w nowej szkole i oczywiście świadectwem uczęszczania na 

katechizację w szkole.  

Informacje zawarte w indeksie są też przydatne dla prowadzących 

parafialne spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania (o ile nie są to 

katecheci szkolni kandydatów), jak również w przypadku przygotowania do 

zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Świadectwo szkolne nie jest 

dokumentem stwierdzającym jednoznacznie uczestnictwo w lekcjach religii. 

 

 

OCENA Z RELIGII 

 

Jak oceniać, gdy uczeń nie angażował się w edukację zdalną w drugim 

semestrze? 
 

Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz końcowej (na zakończenie 

danego typu szkoły). Roczną ocenę klasyfikacyjną nauczyciel ustala 

uwzględniając osiągnięcia uczniów w całym roku szkolnym, a nie tylko w 

drugim półroczu. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i 

rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej (nie tylko o ocenach 

niedostatecznych). 

 

Czy uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana? 
 

Uczeń, który spełnia określone w statucie szkoły warunki, może ubiegać się o 

ocenę wyższą niż przewidywana. Obowiązują te warunki i ten tryb, o jakim 

nauczyciel informował uczniów i ich rodziców na początku roku szkolnego. 

 

Czy z religii jest ocena opisowa? 
 

Wprawdzie w klasach I-III ocena jest opisową i obejmuje wszystkie zajęcia 

edukacyjne, jednak nie dotyczy to religii lub etyki. Podobnie na wyższych 

poziomach edukacji. 

 

Czy uczeń może być nieklasyfikowany z religii? 
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Nieklasyfikowanie ucznia (śródroczne lub roczne) jest decyzją nauczyciela. 

Nieobecności przekraczające połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia są 

warunkiem koniecznym, ale nie jedynym. Przede wszystkim musi brakować 

podstaw do klasyfikacji ucznia (np. brak ocen lub ich niewystarczająca ilość) 

Jeśli uczeń nieklasyfikowany jest z powodu usprawiedliwionych nieobecności, 

ma automatyczne prawo do egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

Czy wpisuje się ocenę z religii, na którą uczeń uczęszczał poza szkołą? 
 

Ocenę z religii na świadectwie szkolnym otrzymują jedynie uczniowie 

pobierający naukę religii w szkole lub w punkcie katechetycznym poza szkołą, 

zorganizowanym na podstawie porozumienia między danym związkiem 

wyznaniowym a organem prowadzącym szkołę. Tylko wtedy na podstawie 

zaświadczenia dostarczonego przez ucznia może zostać wpisana ocena z religii. 

 

Czy po rezygnacji z nauki religii uczeń otrzymuje ocenę? 
 

Jeśli rezygnacja z nauki religii nastąpiła przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną, 

uczeń w miejscu oceny z religii otrzymuje kreskę (o ile nie uczęszczał na etykę). 

Ma to zastosowania także w przypadku świadectwa ukończenia szkoły, jeśli w 

klasie programowo najwyższej uczeń nie uczęszczał na zajęcia z religii. 

 

Jaką ocenę wpisuje się na świadectwo ucznia, który uczęszczał zarówno na 

religię jak i na etykę? 
 

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły w 

miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki 

wpisuje się: 

a. poziomą kreskę, jeśli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć; 

b. ocenę z religii albo etyki, jeśli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez   

    wskazywania z jakich zajęć jest to ocena 

c. ocenę z religii i ocenę z etyki, jeśli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z  

    religii, jak i zajęcia z etyki. 

 

 



 5 

MSZE ŚWIĘTE DLA MATURZYSTÓW I ÓSMOKLASISTÓW 

Prosimy Księży Proboszczów, aby odprawili Msze święte w intencji 

maturzystów (7 czerwca) i ósmoklasistów (14 lub 15 czerwca) 

w swoich kościołach parafialnych,  

zapewniając o modlitwie tych, którzy będą w tym czasie zdawać egzaminy 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 
 

We Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 

2020 r. przypomniano, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego 

uznania przyjąć Komunię Świętą do ust”1. W związku z tym nikomu nie można 

nakazywać przyjęcia Komunii świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać2. 

        Zatem: 

• należy tak organizować udzielanie Komunii świętej, aby nie naruszyć 

wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii świętej na 

rękę; 

•  jeśli część wiernych przyjmuje Komunię świętą na rękę, a część do ust, 

jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też 

by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach 

przyjmujących Komunię na rękę; 

• wiernych przyjmujących Komunię świętą na rękę zachęca się, by 

uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie. 

• wierni przyjmujący Komunię świętą na rękę zachowują postawę stojącą, 

na oczach szafarza spożywają konsekrowaną Hostię; 

• szafarze Komunii świętej powinni dezynfekować ręce. 

Te zasady obowiązują także w przypadku udzielania Pierwszej Komunii 

świętej dzieciom. Obydwie formy są dozwolone, a kwestie sposobu udzielania 

Ciała Chrystusa są drugorzędne względem nadprzyrodzonego charakteru tego 

 
1 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum.    

  Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią,  

  25.03.2004, nr 92. 
2 Zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dn. 12.03.2020. 
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wydarzenia, jakim jest przyjęcie pokarmu dającego życie wieczne (por. J 

6,27.48-58). 

Względy psychologiczno – pedagogiczno – epidemiczne wskazują, że nie 

należy stawiać formy przyjęcia Komunii świętej na pierwszym planie, lecz 

wykazać dużą cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie zarówno wobec dzieci jak i 

ich rodziców, mając na uwadze istotę tego wydarzenia. Sakrament Eucharystii to 

lekarstwo, dzięki któremu jesteśmy uwalniani od codziennych przewinień i 

zachowywani od grzechów śmiertelnych3. Sposób udzielania Komunii świętej 

nie może decydować o dopuszczeniu do niej wiernych lub o zniechęceniu do 

przyjęcia Ciała Chrystusa. 

Szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie 

proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania. 

W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu tylko dlatego, że 

na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco4, do ust czy też na rękę. 

Warunkiem podstawowym jest także to, że „Pierwszą Komunię świętą 

dzieci musi zawsze poprzedzać sakramentalna spowiedź i rozgrzeszenie”5. 

Prosimy o zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa przy sprawowaniu 

sakramentu pokuty oraz informowanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych o 

podjętych krokach. 

 

 

  

 
3 Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum…,   

   dz. cyt., nr 80. 
4 Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum…,  

  dz. cyt., nr 91. 
5 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum…, dz.  

  cyt., nr 87. 


