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Kontakt

Produkty

O nas
Akcja Katolicka Dieczezji Warszawsko-Praskiej została powałana w 1997 
roku przez ks. biuskupa Kazimierza Romaniuka. 

Od 2006 roku pod nazwą Inicjatywa Praska DIAK DW-P świadczymy 
kompleksowe usługi reklamowe, poligrficzne i wydawnicze, 
od najprostszych po złożone, od 1 sztuki aż po wielotysięczne 
zamówienia. 
Dzięki odpowiedniemu parkowi maszynowemu, w naszej ofercie znajdą 
Państwo nie tylko materiały biurowe, reklamowe  i informacyjne, ale
także bardziej skomplikowane produkty.

wizytówki, katalogi, broszury, gazetki, ulotki, foldery, książki, plakaty, 
zaproszenia, papier firmowy, naklejki, koperty z nadrukiem  teczki firmowe, 
materiały szkoleniowe, kalendarze biurkowe, listkowe i plakatowe, 
notatniki, pocztówki, druk spersonalizowany i wiele innych.

+48 690 621 700+48 22 613 46 23inicjatywa@inicjatywapraska.pl

ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa
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WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ 

1. STRUKTURA, KONTAKTY, GODZINY.
Wydział Nauki Katolickiej  
kurii Biskupiej warszawsko-Praskiej  
ul. Floriańska 2A  
03-707 warszawa
 +48 22 518 15 11  www.katecheza.floriańska3.pl  wnkpraga@interia.pl  
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00,  
w poniedziałki i piątki dzień wewnętrzny i wyjazdy na wizytacje.
ks. Piotr Pierzchała – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej  
 +48 22 518 15 12,  dkpp@wp.pl;  
przyjmuje w siedzibie Wydziału we wtorki w godz. 10.00 – 13.00 lub inne dni  
(zawsze po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wy-
dział zgłoszeniu mailowym)
ks. Mariusz Czyżewski – Wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej  
+48 22 518 15 11,  mariuszczyzewski7@wp.pl;  
przyjmuje w siedzibie Wydziału w poniedziałki w godz. 10.00 – 13.00,  
(po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wydział zgło-
szeniu emaliowym)
s. Cecylia Stusowicz – Referentka do spraw katechetycznych.  
obecna w siedzibie Wydziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.  
 +48 22 518 15 11;  scecylias@gmail.com

2. DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII 

ks. Piotr Pierzchała  
ks. Mariusz Czyżewski  
s. cecylia Stusowicz

3. DORADCY METODYCZNI 
Doradcy metodyczni służą pomocą katechetom w rozwiązywaniu problemów: dydak-

tycznych, metodycznych, wychowawczych oraz prawa oświatowego. Prowadzą także różne 
formy szkoleń i spotkań, które są pomocą w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. Do-
radcy wspomagają katechetów poprzez różnego rodzaju projekty edukacyjne. Są pomocą 
w tworzeniu szkolnych systemów wychowania. Doradcy przeprowadzają także koleżeńskie 
hospitacje lekcji u katechetów ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Imię i nazwisko Szkoła adres mailowy Telefon

Marzanna Dubińska 
Szkoła Podstawowa nr 203
ul. ks. I. J. Skorupki 8
(Śródmieście)

marzanna.dubinska@wcies.edu.pl 604 805 123

Grzegorz Diłanian
L Liceum Ogólnokształcące  
im. Ruy Barbosy ul. Burdziń-
skiego 4 (Praga Północ)

grzegorz.dilanian@wcies.edu.pl 509 058 665

Agnieszka Wieczerzańska 
– Perkins

XL Liceum Ogólnokształcące
ul. Platynowa 1 (Ochota) agnieszka.wieczerzanska@wcies.edu.pl 504 542 222

Beata Zielińska Zespół Szkół nr 52
ul. Szegedyńska 11 (Bielany) beata.zielinska@wcies.edu.pl 509 936 774
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CZYM ŻYJE KOŚCIÓŁ? 

1. PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2018/2019  
– wskazania katechetyczne 

W roku 2018/19 treści programowe będą rozwijały problematykę misji i apostolatu 
(świadectwa słowem i czynem) osób ochrzczonych i bierzmowanych. Zachęca on obdaro-
wanych już mocą Bożego Ducha przyjęcie postawy ucznia-misjonarza, szczególnie wobec 
osób niewierzących. 

• Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha. 
• Hasło: „W mocy Bożego Ducha”. 
• Symbol: języki ognia.

Program Duszpasterski zachowuje podział na cztery zasadnicze grupy celów, do których 
zalicza się: cel ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny.

Cel ewangelizacyjny

Zakłada on dotarcie z świadków wiary, wywodzących się z parafii (m.in. nadzwyczaj-
ni szafarze Komunii św., członkowie ruchów i stowarzyszeń) do osób, które utraciły łaskę 
wiary. Ważnym sposobem realizacji tego celu jest organizacja rekolekcji kerygmatycznych 
(ewangelizacyjnych).

Cel inicjacyjny

Wzrastanie do chrześcijańskiej dojrzałości dokonuje się przede wszystkim w Kościele. 
Ważną w tym względzie rolę odgrywa katecheza parafialną. Winna ona być ukierunkowana 
na doświadczenie chrześcijańskie. wiedza przekazana podczas przygotowania do bierzmo-
wania automatycznie nie przekłada się na dojrzałość w wierze. Dlatego wysiłki katechetycz-
ne winny iść w kierunku budowania osobistej więzi z Chrystusem i modlitwy.

Cel formacyjny

Należy dopomóc tym, którzy praktykują, jak i tym co jedynie deklarują swoją wiarę, 
w rozwoju wiary. Wyjątkowe miejsce w tym obszarze pełnią ruchy i stowarzyszenia kato-
lickie. 

Cel społeczny

Biorąc pod uwagę ten cel należy wskazać na związek otrzymanych darów Ducha Świę-
tego z troską o szeroko pojęte dobro wspólne, które domaga się od nas bardziej wyrazi-
stej obecności w obszarze zarówno parafii jak również na szerszym forum społecznym, np.: 
w dziedzinie politycznej, gospodarczej, kulturowej, edukacyjnej i socjalnej.

UWAgA: Przygotowany został na nowy rok duszpasterski specjalny zeszyt z katecheza-
mi tematycznymi. (Zeszyt katechetyczny. W mocy Bożego Ducha). Zawarte w nim zosta-
ły katechezy dla: członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, dla rodziców kandydatów 
do bierzmowania i katechezy dla dorosłych. 

Źródło – „W mocy Bożego Ducha”. Zeszyt teologiczno-pastoralny. Program duszpasterski 
na rok 2018/2019, Katowice 2018. 
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INFORMACJE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEgO KEP 

1. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim, 

w dniu 8 czerwca 2018 roku została przyjęta nowa Podstawa Programowa Katechezy Ko-
ścioła katolickiego w Polsce (PPK). 

Jest to dokument adresowany do twórców programów katechetycznych i podręczników 
oraz katechetów. Treści PPK są skorelowane z treściami przekazywanymi podczas innych 
przedmiotów. Określają także wymagania, jakie można i należy postawić przed uczniem 
uczęszczającym na szkolne lekcje religii. Podstawa Programowa Katechezy wraz z nowym 
programem nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 roku. 

Od roku 2001 jest to już trzecia Podstawa Programowa Katechezy (2001, 2010, 2018). 
To dokument, który z jednej strony uwzględnia nowy system edukacji szkolnej, a z drugiej 
bierze pod uwagę proces przemian społecznych zachodzących w polskim środowisku. 

Z chwilą, kiedy ogłoszono projekt reformy systemu edukacji (2015), podjęto działania 
zmierzające do przygotowania nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła katolic-
kiego w Polsce. Wcześniej, podczas różnych sympozjów, debat i spotkań katechetycznych 
podejmowano temat nowego programu katechetycznego. 

Powołano specjalny Zespół ds. projektu PPK. W jego skład weszli nie tylko katechetycy
-teoretycy, ale także katecheci, którzy na co dzień zmagają się w pracy szkolnej. Pochodzą 
oni niemal ze wszystkich środowisk katechetycznych w Polsce. To był blisko 20-osobowy 
zespół, który w różnych grupach próbował wypracować pewien materiał. 

Przygotowany projekt oddano zewnętrznym recenzentom: bibliście, liturgiście, mora-
liście, dogmatykowi, mariologowi, dydaktykom. Po recenzjach, które wpłynęły do Komisji 
Wychowania, zostały naniesione poprawki. 

Na początku maja tego roku za pośrednictwem SKEP projekt został przesłany do kon-
sultacji księży biskupów, którzy wnieśli wiele cennych uwag i sugestii. 

Komisja Wychowania Katolickiego KEP wyraża wdzięczność za przekazane sugestie 
i ogromną pracę, jaką wykonali członkowie Zespołu ds. przygotowania projektu PPK.

2. NAUCZANIE RELIGII W SYSTEMIE EDUKACJI DOMOWEJ
W związku z coraz powszechniejszym kształceniem uczniów w systemie edukacji do-

mowej, Komisja Wychowania KEP wyraża następujące stanowisko w odniesieniu do na-
uczania religii: 

1.  Rodzice ucznia korzystającego z nauki w systemie pozaszkolnym, powinni zatroszczyć 
się o jego systematyczną katechizację. 

2.  Nauczanie religii w systemie edukacji domowej odbywa się na takich samych zasa-
dach, jak w przypadku innych przedmiotów. Uczeń ma obowiązek zdawania egzami-
nów klasyfikacyjnych z religii. 

3.  O nauczaniu religii w systemie edukacji domowej rodzice powinni powiadomić księ-
dza proboszcza parafii miejsca zamieszkania. Na jego ręce składają też zobowiązanie 
do przygotowania dziecka do egzaminu klasyfikacyjnego, który będzie obejmował 
wymagania programowe na poziomie danej klasy. 

4.  Nauczanie religii powinno być prowadzone zgodnie z aktualną Podstawą programową 
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programem obowiązującym w danej diece-
zji oraz w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickie-
go Konferencji Episkopatu Polski. Szczegółowe wymagania programowe powinny być 
określone przez proboszcza miejsca, w którym prowadzona jest edukacja domowa. 
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5.  Warunkiem przystąpienia ucznia do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego z religii jest 
złożenie przez jego rodziców do końca września danego roku szkolnego na ręce dy-
rektora szkoły, do której ich dziecko jest przypisane, pisemnej deklaracji zawierającej 
takie życzenie. 

6.  Egzamin klasyfikacyjny z religii jest przeprowadzany zgodnie z „Zasadami oceniania 
osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach”, określonymi przez 
Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (KWEP-C-464/08,  
25 sierpnia 2008). 

7.  Zgodnie z Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce przygotowa-
nie do sakramentów świętych odbywa się zasadniczo w parafii zamieszkania ucznia. 
Rodzice powinni zgłosić zamiar przystąpienia dziecka do I Komunii św. lub bierzmo-
wania księdzu proboszczowi i uzgodnić z nim zasady przygotowania do przyjęcia sa-
kramentu. 

8.  W przypadku przygotowania uczniów do sakramentów świętych poza parafią za-
mieszkania, np. w ośrodkach formacyjnych katechezy domowej, należy o tym fak-
cie powiadomić proboszcza miejsca zamieszkania i uzyskać jego aprobatę. bp Marek 
Mendyk Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu 
Polski 

3. OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO  
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI z dnia 26 SIERPNIA 2017 r.  
W SPRAWIE DEKLARACJI O UDZIALE W ZAJĘCIACH Z RELIGII

Wobec pojawiających się informacji związanych z organizowaniem zajęć z nauczania re-
ligii w szkołach, w szczególności ze zbieraniem deklaracji o uczęszczaniu na lekcje religii, 
przypominamy co następuje: 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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.): 

„1.  W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życze-
nie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawo-
wych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki: 

1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców; 
2)  w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; 

po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie”
Życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmie-
nione. Do Komisji Wychowania docierają coraz liczniejsze sygnały, z których wynika, że 
niektóre placówki domagają się od rodziców lub pełnoletnich uczniów deklarowania na po-
czątku każdego roku szkolnego udziału w zajęciach z religii/etyki. O tym, jak należy interpre-
tować ten przepis podało MEN w uzasadnieniu do nowelizacji Rozporządzenia dokonanej 
w 2014 r. „(…) oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia będzie składane 
w przypadku osób, które rozpoczynają naukę w danej szkole lub, które chciałyby zacząć 
uczęszczać na zajęcia religii lub etyki”. 

Wynika z tego, że domaganie się na początku każdego roku szkolnego deklaracji od tych 
rodziców  lub pełnoletnich uczniów  jest  jawnym nadużyciem wywołującym niepotrzebny 
niepokój, zamieszanie, a nawet sugeruje możliwość zmiany raz podjętej decyzji. 

ks. Marek Korgul  
sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP 

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2017 r.
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INFORMACJE MEN

1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 września 2018 r. 
Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2019 r. 
 Ferie zimowe – 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.  
województwa: Dolnośląskie, MAZOWIECKIE, Opolskie, Zachodniopomorskie. 
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r. 
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

2. ORGANIZACJA REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

Zgodnie z przepisami uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach 
publicznych uzyskują prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych, aby uczestniczyć w trzydnio-
wych rekolekcjach wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła 
lub innego związku wyznaniowego (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicz-
nych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). Jeżeli na terenie szkoły 
prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe 
powinny ustalić wspólny termin rekolekcji. 

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych usta-
leń między organizującymi rekolekcje a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolek-
cjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze. 

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów z zajęć szkolnych nie 
oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umoż-
liwienie im uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. 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. Szkoła ma prawo do kontroli obecności na za-
planowanych w tych dniach zajęciach. 

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły, 
jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów, może zwrócić się jednak do pozo-
stałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich prze-
mieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym 
przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia 
i wyznania. 

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. 

Warto podkreślić również, że dyrektor szkoły jest zobowiązany zaplanować roczny czas 
pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę progra-
mów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Departament Informacji i Promocji 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
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3. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI  
najważniejsze zmiany od 01.09.2018 r.

KN Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 
1) nauczyciel stażysta; 
2) nauczyciel kontraktowy; 
3) nauczyciel mianowany; 
4) nauczyciel dyplomowany. 
Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy 

w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3. 
Zmiany w Karcie Nauczyciela obejmą m.in.: 
 –  wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego 
 –  wprowadzenie do komisji na stopień nauczyciela kontraktowego także osób spoza 

szkoły 
 –  okresu przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia a rozpoczęciem stażu na ko-

lejny stopień awansu zawodowego 
 –  Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu 
 – Ocena pracy nauczyciela wpłynie na możliwość awansu i wynagrodzenie 

Dłuższy staż na stopień nauczyciela kontraktowego 
Zmiany obejmą długość stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Aby uzyskać wyż-

szy stopień awansu zawodowego, stażysta będzie musiał zrealizować staż w wymiarze 1 roku  
i 9 miesięcy. Aby staż mógł być dokończony, w nowelizacji przewidziano obowiązek zawar-
cia z nauczycielem stażystą umowy o pracę na czas określony obejmujący dwa lata szkolne  
(art. 9c ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.). 
UWAgA: Nauczyciel stażysta nadal nie będzie mógł kontynuować stażu w innej placówce 
w przypadku zmiany miejsca pracy. 
Egzamin zamiast komisji dla stażysty 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z nauczycielem ubiegającym się o stopień 
nauczyciela kontraktowego przez komisję kwalifikacyjną, zostanie zastąpiona egzaminem 
przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną. W odróżnieniu od dotychczasowego ko-
misji kwalifikacyjnej, w skład komisji egzaminacyjnej będą wchodziły także osoby spoza 
szkoły, a mianowicie: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedsta-
wiciel organu prowadzącego szkołę, ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania a także, jak dotychczas, dyrektor lub wicedyrektor 
szkoły oraz opiekun stażu (art. 9b ust. 1 pkt 1 i art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela w brzmieniu  
od 1 września 2018 r.). 
Dłuższa przerwa między awansami 

Wydłuży się także okres pracy w szkole wymagany do rozpoczęcia stażu na stopień 
nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Staż będzie można rozpocząć po przepraco-
waniu w szkole co najmniej 3 lat w przypadku nauczyciela kontraktowego a 4 lat w przy-
padku nauczyciela mianowanego. Nauczyciele, którzy uzyskają wyróżniającą ocenę pracy 
będą mogli rozpocząć jednak staż wcześniej – już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego 
stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 i ust. 4a Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 
.09. 2018 r.). 

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż 
na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli będzie legitymował się co najmniej 2-letnim 
okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego. Ocena 
pracy nauczyciela 1 września 2018 r. ocena pracy nauczyciela zyska jeszcze większą rangę. 
Od oceny tej będzie zależała m.in. możliwość szybszego zdobycia stopni awansu zawodo-
wego czy uzyskania lepszego wynagrodzenia. 

Dodatkowo praca nauczycieli będzie oceniana cyklicznie – co 3 lata – niezależnie 
od tego, czy nauczyciele realizują staż lub chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze. 
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Oceny pracy będzie można dokonywać nie częściej niż raz na rok. 
Tak jak dotychczas, ocena pracy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomo-

wanego będzie mogła być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie 
roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 

 – nauczyciela 
 –  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia 

nauczycieli – kuratora oświaty 
 – organu prowadzącego szkołę; 
 – rady szkoły; – rady rodziców;
(art. 6a ust. 1d planowanego brzmienia Karty Nauczyciela). 

Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu 
Niezależnie od oceny pracy wszczynanej na wniosek zainteresowanego nauczyciela, 

z inicjatywy dyrektora lub innych organów, w projekcie przewidziano obowiązek dokonania 
oceny pracy nauczyciela przez dyrektora w następujących okolicznościach: 

 –  po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowa-
nego i nauczyciela dyplomowanego (w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez 
nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego), po zakończeniu 
dodatkowego stażu, 

 –  co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, 
 –  co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego i na-

uczyciela mianowanego, jeżeli w tym czasie nauczyciel nie rozpoczął stażu na kolej-
ny stopień awansu zawodowego – w takim przypadku oceny pracy należy dokonać 
po zakończeniu stażu. Termin na dokonanie cyklicznej oceny pracy (co 3 lata) będzie 
wydłużała usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w pracy, trwająca dłużej niż 3 
miesiące. 

Ocena pracy będzie mogła być dokonana nie wcześniej niż rok od podjęcia pracy w da-
nej szkole (art. 6a ust. 1a, ust. 1b i ust. 1c Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 
2018 r.).
Ocena pracy nauczyciela wpłynie na możliwość awansu i wynagrodzenie 

Ocena wyróżniająca – dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego 
(który legitymuje się co najmniej 5-letnim stażem pracy w szkole od dnia nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (art. 33a ust. 1), skrócenie ścieżki awansu 
zawodowego dla nauczyciela kontraktowego i mianowanego – możliwość rozpoczęcia stażu 
na kolejny stopień awansu zawodowego już po 2 latach od uzyskania dotychczasowego stop-
nia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4a), możliwość uzyskania stopnia awansu zawodowe-
go nauczyciela dyplomowanego przez dyrektora szkoły bez konieczność odbywania stażu  
(art. 9e ust. 1). 

Ocena bardzo dobra – możliwość ubiegania się o nadanie wyższego stopnia awansu 
zawodowego (art. 9d ust. 1), możliwość kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrudnienia 
(art. 9f ust. 2) 

Ocena dobra – możliwość ubiegania się o nadanie wyższego stopnia awansu zawodo-
wego (art. 9b ust. 1) możliwość kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrudnienia (art. 9f 
ust. 2).

Ocena negatywna – brak możliwości ubiegania się o nadanie wyższego stopnia awansu 
zawodowego (art. 9b ust. 1), brak możliwości kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrud-
nienia (art. 9f ust. 2), obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela (art. 23 ust. 1 
pkt 5). 

Rola rodziców w procedurze oceny pracy 
Zmiany przewidziano także w samej procedurze oceny pracy. Otóż dyrektor będzie miał 

obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których rady 
rodziców nie są utworzone. 

Wprawdzie opinia nie będzie wiążąca, niemniej jednak jest to istotna zmiana świadcząca 
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o zamiarze zwiększenia wpływu rodziców na jakość pracy szkoły. Rada rodziców będzie 
miała 14 dni na przedstawienie opinii, jednakże brak tej opinii nie wstrzyma dokonywania 
oceny pracy. 

4. POROZUMIENIE O KWALIFIKACJACH 
Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej 
z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. 

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 
z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edu-
kacji 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 1993 r. Nr 83, 
poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478), w związku z § 7 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrud-
nić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264), Konferencja Episkopatu Polski i Minister Edukacji 
Narodowej ustalają, co następuje: 

§1 
Ilekroć w porozumieniu jest mowa o: 

1)  kolegium teologicznym – należy przez to rozumieć kolegium teologiczne prowadzone 
przez Kościół katolicki; 

2)  przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii – należy przez to rozumieć naby-
cie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, 
nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz 
odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania reli-
gii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedago-
gicznego do nauczania religii świadczy dokument ukończenia wyższego seminarium 
duchownego albo dyplom (zaświadczenie) uczelni lub kolegium teologicznego albo 
świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez 
kolegium teologiczne lub wyższe seminarium duchowne; 

3)  teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych albo podyplomowych stu-
diach katechezy przedszkolnej – należy przez to rozumieć studia podyplomowe 
umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów 
teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu 
Polski. 

§ 2 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących 
i technikach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która: 

1)  ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez  
Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz po-
siada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub 

2)   jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne 
i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii. 
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§3 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w gimnazjach i zasadniczych 
szkołach zawodowych, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która: 

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub 

2)  ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż teologia, oraz posiada przygoto-
wanie pedagogiczne do nauczania religii uzyskane w wyniku ukończenia teologiczno-
katechetycznych studiów podyplomowych lub 

3)  jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu piątego roku studiów.

§4 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych,  
z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2 lub 3 lub

1)  ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia i uzyskała tytuł zawodowy 
licencjata w kolegium teologicznym albo w uczelni prowadzonej przez Kościół katolic-
ki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygoto-
wanie pedagogiczne do nauczania religii lub 

2)  posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pe-
dagogiczne do nauczania religii lub 

4)  jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku stu-
diów lub studentem wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku 
studiów. 

§5

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem  
specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2, 3, 4 lub: 

1)  posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności pedagogika religijna lub 
katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolic-
kim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedago-
giczne do nauczania religii lub 

2)  posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkol-
nego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów 
katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo 
w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej. 

§6 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach spe-
cjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły, okre-
ślone odpowiednio w § 2, 3, 4 lub 5 niniejszego porozumienia, która ponadto: 

1)  ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim 
do niepełnosprawności uczniów lub 

2)  ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełno-
sprawności uczniów lub



12

3)  ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w za-
kresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów. 

§7 

Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel 
posiada kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce. 

§ 8 

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy 
spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, zacho-
wują kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem § 9. 

§ 9 

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy uzy-
skali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii. 

§ 10 

Osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia przygoto-
wanie katechetyczno-pedagogiczne w rozumieniu porozumienia, o którym mowa w § 11, 
posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 1 pkt 2 
niniejszego porozumienia. 

§11 

Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Eduka-
cji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych 
od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20). 

§12 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 

bp Marek Mendyk Przewodniczący  
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski  

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej

INFORMACJE WNK

KALENDARIUM WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ 2017/2018

  31.08.2018 – odprawa katechetyczna – Msza święta ks. bp Romuald Kamiński,  
Wykład: Pan Zbigniew Korba, – „Bóg, honor, ojczyzna; kasa, fejm, tężyzna – jak  
wychowywać do postaw patriotycznych dziś?”  

  01.09.2018 – odprawa katechetyczna – Msza święta ks. bp Marek Solarczyk,  
Wykład: Pan Tomasz Podkowiński, – „Bóg, honor, ojczyzna; kasa, fejm, tężyzna – 
jak wychowywać do postaw patriotycznych dziś?”  

  22.09.2018 – formacyjne spotkanie w terenie – Klembów, Ostrówek.  

  28-29.09.2018 – warsztaty – Pomoce dydaktyczne i formy plastyczne w katechezie 
– p. Longina Cywińska, Aula kurialna, ul. Floriańska 3  

  02.10.2018 – Warsztat umiejętności wychowawczych – Nauczyciel – mistrz, 
przewodnik, inspirator…, Podziemia Kurii Biskupiej, ul. Floriańska 2A, Warszawa,  
3 – godzinne – prowadzi p. Elżbieta Sandach. 
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  10.10.2018 – Warsztaty metodyczne – Rok Wielkiej Przygody trwa – Podziemia Ku-
rii Biskupiej, ul. Floriańska 2A, Warszawa, 3 – godzinne – prowadzi s. Otylia Pierożek 
i ks. Piotr Pierzchała – od godz. 15.00.  

  14.10.2018 – Dzień Edukacji Narodowej 

  20.10.2018 – spotkanie formacyjne katechetów – „Halloween – czy i jak pod-
chodzić do tematu?” – Aula kurialna, ul. Floriańska 3. Prowadzi pan p. grzegorz 
Diłanian. 

  24.10.2018 – pielgrzymka maturzystów na Jasna? Górę?. Początek spotkania w Ba-
zylice Jasnogórskiej o godz. 10.30. 

  08.11.2018 – warsztaty metodyczne – „Faithbook, czyli o starotestamentalnych  
bohaterach w nieco inny sposób” – Podziemia Kurii Biskupiej, ul. Floriańska 2A,  
godz. 15.00 – prowadzi p. Grzegorz Diłanian 

  14.11.2018 – Etap szkolny konkursu diecezjalnego dla VII i VIII klas szkoły podsta-
wowej oraz gimnazjum 

  15.11.2018 – szkolny etap OTK – godz. podana zostanie w późniejszym terminie. 

  17.11.2018 – spotkanie formacyjne katechetów – Prześladowanie chrześcijan  
w XXI wieku – Co pięć minut ginie na świecie chrześcijanin. Prowadzi ks. Rafał  
Cyfka. Aula kurialna, ul. Floriańska 3.

  17.11.2018 – spotkanie formacyjne dla nauczycieli szkół dla uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi – „Wspomaganie komunikacji z uczniami z poważ-
nymi problemami komunikacyjnymi na lekcjach religii z wykorzystaniem AAC”,  
Prowadzi Agnieszka Pilch. Aula kurialna, ul. Floriańska 3. 

  27.11.2018 – warsztaty metodyczne – „ASy z klasy” – ul. Floriańska 2A, godz. 15.00 
– prowadzi p. dr. Aneta Rayzacher-Majewska 

  14.12.2018 – godz. 11.30 Spotkanie przedświąteczne dla Dyrektorów Szkół  
z ks. Biskupem Romualdem Kamińskim – Aula kurialna – ul. Floriańska 3.

  15.12.2018 – godz. 10.00 – 13.00 – Adwentowy dzień skupienia – Aula kurialna  
ul. Floriańska 3. ks. Piotr Pietrzak, 

  09.01.2019 – Etap diecezjalny konkursu dla VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum – w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Idzikowskiego 2A, 05-070 SULEJÓ-
WEK, godzina zostanie podana w późniejszym terminie. 

  15. 01. 2019 – warsztaty metodyczne – W naszym planie dobre wychowanie – 
O Bon Ton – w Biblii, literaturze i życiu – ul. Floriańska 2A, godz. 15.00 – prowadzi 
ks. Janusz Stańczuk. 

  19.01.2019 – spotkanie formacyjne katechetów – Jak sobie radzić z agresją uczniów 
w grupie rówieśniczej?, Prowadzi pan Zbigniew Barciński, Aula kurialna, ul. Floriań-
ska 3. 

  16.02.2019 – spotkanie formacyjne katechetów – „Porno – zniewalające kłam-
stwo”, Prowadzi Pan Mirosław Strumiński. Aula kurialna, ul. Floriańska 3.

  27.02.2019 – diecezjalny etap OTK w WSD, ul. Mehoffera 2 – godz. zostanie podana 
w późniejszym terminie.

  Do 08.03.2019 – Etap szkolny konkursu dla szkół podstawowych.
  13.03.2019 – Szkolny etap konkursu OKWB dla szkół średnich 
  16.03.2019 – Termin dostarczenia prac konkursowych ze szkół podstawowych do kurii. 
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  28 – 30.03.2019 – ogólnopolski etap OTK – Opole 
  30.03.2019 – godz. 10.00 – 13.00 – Wielkopostny dzień skupienia – sala kurialna –  

ul. Floriańska 3, prowadzi ks. Artur Nagraba 
  04. 04. 2019 – warsztaty metodyczne – „Koniec wieńczy dzieło, czyli jak niesza-

blonowo zakończyć lekcję” – ul. Floriańska 2A, godz. 15.00 – prowadzi p. Grzegorz 
Diłanian 

  25.04.2019 – Diecezjalny etap konkursu OKWB dla szkół średnich. 
  26.04.2019 – Warsztaty – „Emisja głosu dla nauczycieli” – ul. Floriańska 3, godz. 

15.00 z aktorką panią Agata Piotrowską – Mastalerz.
  17.05.2019 – Ogłoszenie wyników konkursu diecezjalnego dla szkół podstawowych 

– godz. 11.00 – kaplica kurialna, ul. Floriańska 3. 
  25.05.2019 – godz. 10.00 – Podsumowanie pracy katechetycznej – sala kurialna –  

ul. Floriańska 3 
  10-11.06.2019 – Ogólnopolski etap konkursu OKWB dla szkół średnich. 
  27.06 – 6.07.2019 – pielgrzymka katechetów do Rumunii.

OFERTA METODYCZNA W ROKU SZKOLNYM 2018/19

FORMACJA PERMANENTNA  
NAUCZYCIELI RELIGII – KATECHETÓW

Katecheci kierowani do pracy w szkole otrzymują misję kanoniczną do nauczania religii 
w imieniu Kościoła Katolickiego. Jednym z warunków dla przedłużenia tej misji jest formacja 
permanentna (kan. 780 KPK). Wydane w 2001 roku Dyrektorium katechetyczne Kościo-
ła Katolickiego w Polsce zwraca uwagę na to, że skuteczność katechezy zapewnia odpo-
wiednia formacja katechetów. Przekonanie to wypływa z tradycji Kościoła, który zawsze 
uważał, że wychowanie osoby ludzkiej dokonuje się najskuteczniej w wyniku osobowego 
oddziaływania (nr 149). Formacja dotyczy wszystkich katechetów świeckich, sióstr i braci 
zakonnych. Kapłani także uczestniczą w warsztatach katechetyczno-pedagogicznych, ale 
mają odrębne terminy formacji. Spotkania formacyjne i dni skupienia dla katechetów są 
więc OBOWIĄZKOWE.
UWAgA: Każdy z katechetów świeckich oraz siostry zakonne są zobowiązani do uczestnic-
twa w spotkaniach formacyjnych tzw. „Ogniskach katechetycznych”. Obowiązkowe spotka-
nia formacyjne to: 

 – odprawa katechetyczna; 
 –  dwa spośród czterech spotkań formacyjnych tematycznych. Katecheci winni wybrać 

dwa według swoich zainteresowań; 
 – adwentowy i wielkopostny dzień skupienia; 
 –  Spotkanie podsumowujące pracę katechetyczną. Spotkania odbywają się w dawnej  

Kaplicy Kurialnej tzw. Auli kurii przy ulicy Floriańskiej 3 w Warszawie. 
Pozostałe spotkania, które zostały przedstawione w poniższym informatorze są propo-

zycją dla katechetów naszej diecezji. Mając na uwadze przedstawione przez Państwa za-
potrzebowania. wychodzimy im naprzeciw. Zapraszamy do skorzystania z proponowanych 
spotkań i szkoleń. Wiemy, że są to spotkania dla katechetów z pasją. 
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SPOTKANIA FORMACYJNE  
TZW. OGNISKA KATECHETYCZNE

Cztery tematy spośród których katecheci winni uczestniczyć w dwóch przez siebie wy-
branych. Na te spotkania nie trzeba się zapisywać. 

SPOTKANIE I 
„Halloween – czy i jak podchodzić do tematu?”  
20.10.2018 godz. 10.00 – 13.00. Prowadzący Grzegorz Diłanian 

Pan Grzegorz Diłanian – Człowiek (choć to współcześnie nie jest takie pewne). Wierny 
syn Świętego Rzymskiego Kościoła (choć to niepopularne). Mąż (jednej) Sylwii. Ojciec To-
masza i Michała (imię pierwszego po Akwinacie, drugiego po największym z Archaniołów) 
oraz Anieli. Katecheta i filozof. Doradca metodyczny w zakresie nauczania religii Warszaw-
skiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Opis szkolenia: Kwestia podejścia nauczycieli religii do „obchodzenia” halloween w szko-

łach, była już omawiana chyba we wszystkich możliwych aspektach. Sprawa wydaje się okle-
pana. Chcemy jednak podjąć ten temat na nowo. Chcemy zastanowić się, czy warto w ogóle 
tę tematykę z uczniami podejmować. Jeśli tak, to czy mówić o Halloween wprost, czy też 
„przemycać” te kwestie przy okazji omawiania innych tematów? A może warto „odwrócić” 
uwagę uczniów od Halloween i podpowiedzieć im, aby spojrzeli w kierunku innych propozycji.  
Jak to zrobić i co to może być? O tych wszystkich kwestiach porozmawiamy w trakcie spo-
tkania zatytułowanego „Halloween – czy i jak podchodzić do tematu?”

SPOTKANIE II 
„Prześladowanie chrześcijan w XXI wieku – Co pięć minut ginie na świecie chrześcijanin” 
17.11.2018 godz. 10.00 – 13.00. Prowadzący ks. Rafał Cyfka. 

Ksiądz Rafał Cyfka – Kapłan Archidiecezji Wrocławskiej, Dyrektor Biura Regionalnego  
Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Krakowie oraz Pól Dialogu. Wykładowca teologii dogma-
tycznej i misjologii w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie.
Opis szkolenia: Spotkanie będzie dotyczyło współczesnych prześladowań chrześcijan. 

Dane, skala, przyczyny. A także jak mówić uczniom o prześladowaniach. Ksiądz Rafał przed-
stawi ofertę Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie dla uczniów i nauczycieli.

SPOTKANIE IIA 
„Wspomaganie komunikacji z uczniami z poważnymi problemami komunikacyjnymi na lek-
cjach religii z wykorzystaniem AAC”. Dla nauczycieli szkół dla uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi 
17.11.2018 godz. 10.00 – 13.00. Prowadząca Agnieszka Pilch.

Agnieszka Pilch – Wicedyrektor i koordynator d/s AAC w Zespole Niepublicznych Szkół 
Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, członek Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”  
(prezes w latach 2009 – 2015) oraz ISAAC, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dzieć-
mi, młodzieżą i dorosłymi osobami, ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, autorka ar-
tykułów o tematyce AAC i wykorzystania technologii wspomagającej w komunikacji. Pro-
wadzi szkolenia dotyczące AAC. Tłumaczka na symbole podręcznika do katechezy „Ja też 
jestem chrześcijaninem”, recenzentka adaptowanej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi wersji podręcznika dla MEN-u „Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”. Prelegent-
ka podczas konferencji o tematyce pracy z osobami z niepełnosprawnością, szczególnie 
AAC, w kraju i za granicą, staż w Percy Hedley Fundation
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Opis  szkolenia: W trakcie spotkania prowadząca przedstawi pomoce ułatwiające ko-
munikowanie się z uczniami na lekcjach religii, podręczniki i pomoce do nauki religii (w tym 
do spowiedzi) uwzględniające potrzeby użytkowników AAC i pokaże, jak z wykorzystaniem 
AAC włączyć uczniów w aktywne uczestnictwo na Mszy świętej.

SPOTKANIE III 
Jak sobie radzić z agresją uczniów w grupie rówieśniczej?  
19.01.2019 godz. 10.00 – 13.00. Prowadzący Zbigniew Barciński

Pan Zbigniew Barciński – mgr pedagogiki, prezes i jeden z założycieli Stowarzyszenia 
Pedagogów NATAN, stały współpracownik redakcji miesięcznika „Katecheta”, jeden z po-
mysłodawców koalicji prorodzinnej i antygenderowskiej, autor wielu książek z zakresu pe-
dagogiki, katechezy i wychowania. 
Opis szkolenia: Podczas szkolenia zostaną przedstawione opisy kilku przypadków agre-

sji uczniów w grupie rówieśniczej i reakcji nauczycieli na tego typu zachowania. Na tej 
podstawie sformułowane zostaną wnioski nt. efektywnego wychowawczo postępowania 
w tego typu sytuacjach. 

SPOTKANIE IV 
„Porno – zniewalające kłamstwo”,  
16.02.2019 godz. 10.00 – 13.00. Prowadzący p. Mirosław Strumiński

Pan Mirosław Strumiński: familolog, wiceprezes Fundacji Homo Homini im. Karola de 
Foucauld, współpracownik Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, pedagog, trener progra-
mów profilaktycznych, prywatnie: mąż i ojciec. 
Opis szkolenia: Wyzwolić pozytywny potencjał młodzieży!  

Plan spotkania 
1. Skala zjawiska  
2. Wiek pierwszego kontaktu z pornografią a prawdopodobieństwo uzależnienia  
3. Krzysztof – prawdziwa historia młodego człowieka  
4. Co mogę zrobić – forma warsztatowa  
5. Profilaktyka, pomoc, źródła, materiały.

SPOTKANIA FORMACYJNE 

OFERTA SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH  
I SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

FORMACYJNE SPOTKANIE W TERENIE KLEMBÓW, OSTRÓWEK,
22.09.2018 godz. 7.00 – cały dzień. 

Zapraszamy na całodzienne spotkanie wyjściowe z wędrówką. Po drodze odwiedzimy: 
Klębów oraz Ostrówek, gdzie przez rok mieszkała święta siostra Faustyna. W trakcie Msza 
święta. Zapisy telefonicznie lub mailowo do 18.09.2018 w WNK. Osobom zainteresowa-
nym zostaną podane szczegóły. Zabieramy ze sobą suchy prowiant. 

WARSZTATY METODYCZNE

POMOCE DYDAKTYCZNE  
I FORMY PLASTYCZNE W KATECHEZIE 

28.09.2018 – godz. 15.00 (5 godz. dydaktycznych)  
29.09.2018 – godz. 10.00 (10 godz. dydaktycznych)  
Aula kurialna, ul. Floriańska 3 Warszawa. Prowadząca mgr Longina Cywińska
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mgr longina Cywińska: Jestem młodą emerytką i takich już nie będzie, bo jak wiadomo 
zmieniły się przepisy wobec nauczycieli. Dzięki spokojniejszemu życiu mam czas na robienie 
tego, co sprawia mi frajdę, a mianowicie wędrowanie po naszej polskiej ziemi, ale nie tylko, 
zabawę z wnukami, prowadzenie warsztatów, a co się z tym wiąże wyjazdy i poznawanie 
fantastycznych ludzi. Pani Longina to nauczyciel dyplomowany, wieloletni metodyk naucza-
nia religii. Specjalistka od metodyki nauczania, trener Stowarzyszenia Pedagogów NATAN.
Opis szkolenia: 
  Zapoznanie z autorską propozycją pomocy dydaktycznych dla katechetów 
  Przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych
  Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w procesie oddziaływań wychowawczych 
  Wykorzystanie pomocy dydaktycznych podczas pracy metodami aktywizującymi 
  Wykorzystanie pomocy dydaktycznych dotyczących symboliki chrześcijańskiej 
W trakcie warsztatów uczestnicy wykonują samodzielnie przy pomocy prowadzącej 

pięć plansz dydaktycznych. Poznają propozycję pracy z planszami, cele realizowane na ka-
techezie dzięki wykorzystywaniu tych plansz. Dodatkowo prezentuję, omawiam kilkanaście 
pomocy dydaktycznych. Uczestnicy mogą skorzystać z pomocy autorskich /robić notatki, 
rysunki schematyczne/. Pomoce te koncentrują uwagę uczniów i pomagają w zrozumieniu 
przekazywanych prawd wiary. Warsztat adresowany jest głównie do katechetów uczących 
w klasach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz w szkołach specjalnych /poziom 
podstawowy i gimnazjalny/.
28.09.2018 PIĄTEK – godz. 15.00 (5 godz. dydaktycznych.)

1.  PLANSZA „ADWENT” 
2. PLANSZA „ŚWIĘCI”

Co należy przynieść: 
• kolorowe wstążeczki 8 x 1,2 cm x 2 m. 
• długa linijka, 
• ołówek, 
• nożyczki, 
• nożyk do tapet, 
• podkładka, 
• wypisany długopis lub drut do robienia na drutach

29.09.2018 SOBOTA – godz. 10.00 (10 godz. dydaktycznych.)
NAUCZYCIELE PRACUJĄCY Z UCZNIAMI MŁODSZYMI 

1. PLANSZA „BOŻE NARODZENIE”  
2. PLANSZA „DOBRY PASTERZ”  
3. PLANSZA „TAJEMNICE RÓŻAŃCA”

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY Z UCZNIAMI STARSZYMI 
1. PLANSZA „KSIĄŻĘ POKOJU”  
2. PLANSZA „STOP GRZECHOM”  
3. PLANSZA „TAJEMNICE RÓŻAŃCA” 

Co należy przynieść: 
• długa linijka, 
• ołówek, 
• nożyczki, 
• nożyk do tapet, 
• podkładka, 
• wypisany długopis lub drut do robienia na drutach
Koszty organizacyjne i materiały: 70 zł.
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NAUCZYCIEL – MISTRZ, PRZEWODNIK, INSPIRATOR…  
– warsztat umiejętności wychowawczych 

02.10.2018 Budynek Kurii Biskupiej Warszawa, ul. Floriańska 2A.  
Rozpoczęcie godz. 15.00 Prowadząca mgr Elżbieta Sandach

mgr Elżbieta Sandach: 11 lat studiów, 32 lata praktyki, nauczyciel młodszych dzieci 
w szkole podstawowej, pasjonat pracy z dziećmi, mama dwójki już dorosłych dzieci, kocha-
jąca swoją pracę. Można słuchać jej opowieści o wychowaniu i pomysłach na nie godzinami. 
Opis  szkolenia: w trakcie warsztatu prowadząca postara się pokazać różne metody 

pracy z młodszymi dziećmi w szkole podstawowej. Warsztat będzie współtworzony przez 
uczestników. Postaramy się podjąć następujące zagadnienia: 
  Jak prowadzić zajęcia by były one radością zarówno dla nauczyciela jak i ucznia?
  Co robić, by przynosiły korzyści dla obu stron? ? 
  Co robić, by nie czekać do końca i nie cieszyć się z dzwonka? 
  Co robić by lekcja była inspiracją a nie utrzymanym w ramach obowiązkiem? 
  Czym jest ocena na lekcji? 
  Co zrobić, by dziecko i nauczyciel razem czuli się bezpiecznie? Nie wstydź się prosić 

i dzielić swoimi pomysłami. 
Koszty organizacyjne: 30 zł. 

ROK WIELKIEJ PRZYGODY TRWA  
– warsztaty metodyczne 

10.10.2018 Budynek Kurii Biskupiej Warszawa, ul. Floriańska 2A. 
Rozpoczęcie godz. 15.00 Rozpoczęcie godz. 10.00 – Czas ok. 3 godz. 
Prowadzący s. Otylia Olga Pierożek, ks. Piotr Pierzchała 

s. mgr Otylia Olga Pierożek: Kanoniczka Ducha Świętego, nauczyciel religii w szkole 
podstawowej wieloletni metodyk nauczania religii. Specjalistka od metodyki nauczania. 

ks. Piotr Pierzchała: kapłan Diecezji Warszawsko-Praskiej. Odbył studia specjalistyczne 
w zakresie katechetyki na UKSW. Prowadzi zajęcia i praktyki katechetyczne w Wyższym 
Seminarium Duchownym na Tarchominie. Od 1 sierpnia 2013 r. mianowany Dyrektorem  
Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej. Pasjonat nauczania, jego form i metod. 
Opis szkolenia: Warsztat dla nauczycieli przygotowujących dzieci do rocznicy pełnego 

uczestnictwa w Eucharystii w klasach IV w szkole i przy parafii Nauczyciel urodził się po to, 
aby uczyć. Po to, aby, inspirować, odkrywać, zabierać swoich uczniów w fascynującą podróż 
po Biblii. Doprowadzić do spotkania z Jezusem do przyjaźni z Nim. Zostałeś belfrem, bo ko-
chasz ludzi. Dokładniej – uczysz się tego! Do końca życia! Chcesz być nauczycielem, który 
nie zniechęca, ale towarzyszy). 1001 drobiazgów, czyli jak w prosty sposób uatrakcyjnić 
swoje lekcje. Każdy z nauczycieli religii często zastanawia się, jak uatrakcyjnić lekcje czy 
zmienić ich formułę, aby nie zostać przez uczniów nazwanym „nudziarzem”, nie angażując 
w to równocześnie środków finansowych czy sporej ilości wolnego czasu, którym wszyscy 
dysponujemy w stopniu ograniczonym. Na warsztatach postaramy się przedstawić autorski 
program pracy z dziećmi po przyjęciu Komunii świętej. 

Koszty organizacyjne: 30 zł.
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„FAITHBOOK, CZYLI O STAROTESTAMENTALNYCH  
BOHATERACH W NIECO INNY SPOSÓB” 

08.11.2018 Budynek Kurii Biskupiej Warszawa, ul. Floriańska 2A.  
Rozpoczęcie godz. 15.00 Prowadzący: mgr Grzegorz Diłanian 

mgr Grzegorz Diłanian – Metodyk nauczania religii Miasta Stołecznego Warszawy (wię-
cej informacji na wcześniejszych stronach) 
Opis szkolenia: Prezentowanie postaci starotestamentalnych jest ważnym elementem 

katechezy biblijnej. Często jednak szansa na spotkanie z fascynującymi bohaterami wiary 
i na przygodę z nimi nie jest w pełni wykorzystana, bowiem może być nużąca dla uczniów. 
Warto zatem nieustannie poszukiwać nowych form i metod pracy, które pozwolą szansę tę 
wykorzystać. Owocem takich poszukiwań jest metoda pracy z formularzem „Faithbook”. 
Na czym ona polega; jak formularze takie tworzyć; na co zwrócić uwagę wprowadzając 
tę metodę na lekcjach – o tym wszystkim mówić będziemy na warsztatach metodycznych  
pt. „Faithbook, czyli o starotestamentalnych bohaterach w nieco inny sposób”. 

Koszty organizacyjne: 30 zł. 

„ASY Z KLASY” 
– uczniowie z Zespołem Aspergera na lekcjach religii  

– warsztat dla katechetów 

27.11.2018 Budynek Kurii Biskupiej Warszawa, ul. Floriańska 2A. 
Rozpoczęcie godz. 15.00 Prowadząca dr Aneta Rayzacher-Majewska

dr Aneta Rayzacher-Majewska – mama bliźniaczek, doktor katechetyki, wykładowca 
UKSW, wieloletnia katechetka w szkole podstawowej i przedszkolu, pasjonatka nauczania, 
autor wielu publikacji katechetycznych. 
Opis szkolenia: ASy z klasy – uczniowie z Zespołem Aspergera na lekcjach religii Więk-

szość nauczycieli religii spotyka wśród swoich uczniów dzieci lub młodzież z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu Zespołu Aspergera (ZA). Zapoznajemy się 
z zaleceniami, współtworzymy IPETy i określamy wymagania z naszego przedmiotu…  
O ile dokumentacja związana z ZA nie sprawia nam większego kłopotu, to znacznie trudniej 
jest zrealizować zawarte w niej założenia w praktyce. Trudności potęguje fakt, że niemal 
każdy z uczniów ze wspomnianym spektrum autyzmu jest inny. Na co należy zwracać uwa-
gę? Jak pracować z takim uczniem? Gdzie szukać pomocy? W czasie warsztatów uczestnicy 
wraz z prowadzącą będą wspólnie szukać odpowiedzi na te pytania. Pogłębią wiedzę w za-
kresie zaburzenia neurorozwojowego jakim jest Zespół Aspergera oraz otrzymają wskazów-
ki dotyczące pracy z uczniem z ZA. Podejmowane zagadnienia będą dotyczyły szkolnego 
nauczania religii, jak również katechezy parafialnej oraz współpracy z rodzicami. 

Koszty organizacyjne: 30 zł.

„W NASZYM PLANIE DOBRE WYCHOWANIE” 
– o bon ton – w biblii, literaturze i życiu 

15.01.2019 Budynek Kurii Biskupiej Warszawa, ul. Floriańska 2A. 
Rozpoczęcie godz. 15.00 Prowadzący ks. dr Janusz Stańczuk

ks. dr Janusz Stańczuk (ur. 1965 r.) – kapłan archidiecezji warszawskiej. Redaktor naczel-
ny katolickiego magazynu formacyjnego „Tak Rodzinie”, autor baśni i opowiadań dla dzieci, 
współpracownik miesięcznika „Anioł Stróż”. Wieloletni katecheta, obecnie wykładowca 
teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, rekolekcjonista. 
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Opublikował ponad tysiąc homilii przeznaczonych na Mszę Świętą z udziałem dzieci. 
Opis szkolenia: W jaki sposób rozmawiać z dziećmi o dobrym wychowaniu podczas lekcji 

religii i nie tylko... SAVOIR-VIVRE DLA DZIECI O Bon Ton w Biblii, literaturze i życiu. Dlacze-
go na stole leży tyle różnych sztućców? O czym można rozmawiać z nowo poznanym kolegą, 
a jakich tematów nie należy poruszać? Czy wolno na przyjęcie pójść ze swoim pieskiem? 
O której godzinie nie wypada dzwonić do znajomych? Podczas spotkania znajdziecie odpo-
wiedź na setki różnych pytań. A ponadto zastanowimy się wspólnie, co to znaczy: człowiek 
dobrze wychowany? Można go łatwo rozpoznać, nawet jeżeli nie jest ubrany w elegancki 
smoking i cylinder na głowie. Biblijna Księga Syracha mówi, że niewiele jest darów cenniej-
szych ponad „osobę dobrze wychowaną”. Bo wychowanie to nie tylko znajomość przepisów 
i umiejętność posługiwania się sztućcami. To przede wszystkim grzeczność i sympatia oka-
zywana innym ludziom. 

Koszty organizacyjne: 30 zł.

„KONIEC WIEŃCZY DZIEŁO,  
CZYLI JAK NIESZABLONOWO ZAKOŃCZYć LEKCJĘ”  

– warsztaty metodyczne 

04. 04. 2019 Budynek Kurii Biskupiej Warszawa, ul. Floriańska 2A.  
Rozpoczęcie godz. 15.00 Prowadzący: mgr Grzegorz Diłanian 

mgr Grzegorz Diłanian – Metodyk nauczania religii Miasta Stołecznego Warszawy (więcej 
informacji na wcześniejszych stronach)
Opis szkolenia: Ostatni człon lekcji to moment na powtórzenie, utrwalenie, przekazanie 

informacji zwrotnej, a także na rozbudzenie ciekawości uczniów, tym co nastąpi na kolejnej 
lekcji. Oczywiście, że nie zawsze „sytuacja na lekcji” pozwala wszystkie te elementy zrealizo-
wać. Warto jednak być wyposażonym w arsenał metod, które umożliwią powtórzenie poru-
szanych na lekcji treści i je utrwalą, pozwolą przekazać i odebrać wiadomość zwrotną, a także 
zaintrygują uczniów podejmowaną dalszą tematyką. Właśnie takim metodom poświęcone 
będzie szkolenie „Koniec wieńczy dzieło, czyli jak nieszablonowo zakończyć lekcję”… 

Koszty organizacyjne: 30 zł.

„EMISJA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI”  
– warsztaty metodyczne 

04. 04. 2019 Aula Kurialna Warszawa, ul. Floriańska 3. 
Rozpoczęcie godz. 15.00 Prowadząca: dr Agata Piotrowska-Mastalerz 

Dr Agata Piotrowska-Mastalerz – z wykształcenia aktorka i nauczyciel emisji głosu. Ab-
solwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Początki kariery zawodowej 
to praca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Kolejne lata w karierze teatralnej to praca w warszaw-
skim Teatrze Studio i spotkanie z reżyserami Piotrem Cieplakiem oraz Zbigniewem Brzozą. 
Obecnie gra w Teatrze WARSAWY. Jest aktorką telewizją i filmową. Od 2007 roku pracuje 
jako nauczycielka techniki mowy i emisji głosu w Warszawskiej Szkole Filmowej. Od 2012 
prowadzi zajęcia z emisji głosu na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi warsztaty i szko-
lenia dla osób występujących publicznie. 
Opis  szkolenia: Warsztat przeznaczony dla osób zawodowo posługujących się głosem.  
Dla nauczycieli, wykładowców, trenerów i wszystkich tych, którzy chcą poznać swój głos, 
wpłynąć na jego jakość i nauczyć się nim świadomie posługiwać. 
Zajęcia z metodami aktywizującymi z zaangażowanie każdego uczestnika. Wymagany wy-
godny ubiór i buty z miękką podeszwą (tenisówki). 
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Zagadnienia: 
• fizjologia tworzenia głosu; 
• głos naturalna, barwa organiczna; 
• kształtowanie prawidłowych mechanizmów fonacyjnych, wzmacnianie głosu; 
•  wpływ emocji na jakość głosu, metody walki z tremą; 
• świadome posługiwanie się głosem; 
• prozodia mowy (intonacja, rytm, akcent); 
• mowa a wizerunek osobowy, elementy pozawerbalne; 
•  higiena głosu; Koszty organizacyjne: 30 zł. Bardzo proszę chętnych katechetów 

do zgłoszenia się do poprowadzenia lekcji otwartej związanej z wyżej omówionym 
zagadnieniem. 

PIELgRZYMKA KATECHETÓW

PIELGRZYMKA DO RUMUNII  
KLASZTORY MOŁDAWII I WAROWNIE TRANSYLWANII

Sapanta – Bogdan Voda – Voronet – Moldovita – Sucevita – Kaczyka – Bystrzyca – Targu Mures

Biertan – Sighisoara – Braszów – Bran – Sinaia – Bukareszt – Sybin – Alba Iulia – Kluż-Napoka
Termin: 27.06-6.07.2019 
Cena: 2590 zł 
Stali Klienci firmy ARCUS: 2460 zł
DZIEŃ 1 

Zbiórka uczestników o godz. 2:45. Wyjazd o godz. 3:00. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
w okolice Baia Mare. 

DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do wsi Sapanta na tzw. „Wesoły Cmentarz”, gdzie na kolorowych na-
grobkach wyrzeźbione są sceny z życia pochowanych tam mieszkańców wioski. Następnie 
przejazd doliną Izy, która słynie ze wspaniałych drewnianych monastyrów, znajdujących się 
na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie imponującej świątyni w miejscowości 
Bogdan Voda. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Suczawy. 

DZIEŃ 3 
Śniadanie. Całodzienna wycieczka szlakiem malowanych cerkwi północnej Mołdawii, które 
wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Świątynie prawosławne są bogato 
ozdobione freskami pokrywającymi fasady jak i wnętrza. Przejazd do obronnego monasty-
ru Voronet. Następnie zwiedzanie monastyru Moldovita i monastyru Sucevita. Przejazd 
do miejscowości Kaczyka, gdzie znajduje się kościół katolicki pw. Wniebowzięcia NMP wy-
budowany w 1904 roku przez Polaków. Kościół w Kaczyce jest aktualnie głównym miej-
scem pielgrzymek katolickich w Rumunii. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
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DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Bystrzycy – krótki spacer po otoczonym przez średniowieczne ka-
mienice Rynku Starego Miasta, uznanym za najlepiej zachowany tego typu zabytek Rumunii. 
Zwiedzanie kościoła ewangelickiego, którego wieża zaliczana jest do najwyższych dzwonnic 
w kraju. Przejazd do miejscowości Targu Mures. Spacer po mieście, podczas którego można 
zobaczyć m.in. kościół reformowany, który z rozkazu Stefana Batorego został ufortyfikowa-
ny i przekształcony w twierdzę, pałac kultury i największą cerkiew Transylwanii. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolice Targu Mures. 

DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd do Biertan, gdzie znajduje się charakterystyczny dla Siedmiogrodu ko-
ściół warowny. Przejazd do Sighisoary – miasta, w którym urodził się Wlad Palownik – słyn-
ny Dracula. Zwiedzanie miasta w całości uznanego za zespół zabytkowy, wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO: fortyfikacje z zachowanymi basztami, bastionami i bra-
mami, Wieża Zegarowa, dom Drakuli, kościół na wzgórzu. Przejazd do Braszowa – starego 
grodu otoczonego potężnymi murami z XV wieku. Spacer po starówce: rynek z okazałym 
Ratuszem, Baszta Tkaczy, Baszta Kowali, Brama Katarzyny, Dom Rady z XV w., Czarny Ko-
ściół. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Braszowa. 

DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do najsłynniejszej siedziby Draculi – Białego Zamku w Bran. Następnie 
przejazd do miejscowości Sinaia – słynny kurort, który od lat 80. XIX w. pełnił funkcję wa-
kacyjnej rezydencji rumuńskiej rodziny królewskiej. Zwiedzanie zamku Peles o wyglądzie 
niczym z baśni braci Grimm. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Bukaresztu. 

DZIEŃ 7 
Śniadanie. Przejazd do Bukaresztu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem miejscowym, m.in.: 
Ateneum Rumuńskie, ratusz, łuk triumfalny, Opera Narodowa, Cerkiew Patriarchy, gmach 
parlamentu – drugi największy na świecie budynek rządowy po waszyngtońskim Penta-
gonie. Przejazd reprezentacyjną ulicą Calea Victoriei wzdłuż wielu secesyjnych budowli, 
cerkwi, teatrów, sklepów i restauracji. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice miejsco-
wości Sybin. 

DZIEŃ 8 
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Sybin – miasta, którego znaczenie dla Transylwanii jest 
tak duże jak Krakowa dla Polski. Zwiedzanie jednego z najciekawszych miast Rumunii, m.in.: 
starówki, Magistratu z XV w., wieży ratuszowej oraz Mostu Kłamców. Następnie przejazd 
do Alba Iulia. Zwiedzenie cytadeli Alba Carolina (drugiej pod względem wielkości w Euro-
pie). Nawiedzenie katedry św. Michała z grobowcem księcia Jana Hunyady i królowej Izabelli  
Jagiellonki oraz sobór koronacyjny królów Rumunii. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
w okolice Kluż-Napoka. 

DZIEŃ 9 
Śniadanie. Przejazd do Kluż-Napoka i zwiedzanie stolicy Siedmiogrodu. Spacer po starów-
ce: gotycki kościół św. Michała, prawosławny sobór, dom Macieja Korwina – króla Węgier, 
mury obronne i Baszta Krawców. Wjazd na wzgórze zamkowe, skąd rozpościera się wspa-
niały widok na okolicę. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Koszyc. 

DZIEŃ 10 
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. W przerwie podróży pożegnalny obiad 
na terenie kraju. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych. Zakończe-
nie pielgrzymki. 
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CENA OBEJMUJE: 
• Przejazd klimatyzowanym autokarem; 
•  9 noclegów w hotelach lub pensjonatach ** / ***, zakwaterowanie w pokojach 2-3 

osobowych z łazienkami; 
• Wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji, 1 obiad; 
• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie; 
• Opiekę duchową kapłana; 
•  Ubezpieczenie: KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20000 EUR 

i NNW do 2000 EUR; 
•  Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

CENA NIE OBEJMUJE: 
•  Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych 

oraz innych opłat związanych z realizacją programu: ok. 90 Euro; 
• Napojów do obiadokolacji; 
• Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 630 zł; 
•  Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy lub 7,5% z chorobami 

przewlekłymi. UWAGI: 
• Program ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie; 
•  Istnieje możliwość zorganizowania wieczoru folklorystycznego przy winie i muzy-

ce – płatny dodatkowo ok. 25 EUR/os.; 
•  Każdy Uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty/pasz-

port) ważny minimum 90 dni od daty powrotu; 
• Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 42 osoby. 

WARUNKI PŁATNOŚCI: Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 600 zł zaliczki. Pozosta-
łą część należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.
Zapisy w wydziale katechetycznym do 30.10.2018 z wpłatą zaliczki 300 zł. Aby utrzymać 
cenę tej pielgrzymki ze względu na konieczność rezerwacji hoteli należy podejmować szyb-
kie decyzje.

FORMACJA PERMANENTNA KATECHETÓW

Po uzyskaniu koniecznych kwalifikacji do nauczania religii w szkołach, katecheta uczest-
niczy w stałej formacji rozłożonej w czasie przez wszystkie lata aktywności katechetycznej 
(KPK, kan. 780). Celem formacji jest kształtowanie osobowości katechety oraz rozwijanie 
pedagogicznych i katechetycznych umiejętności. Podobnie dzieje się w innych dziedzinach 
edukacji i specjalizacji zawodowej. Zgodnie ze statusem zawodowym katecheta jest pra-
cownikiem skierowanym przez Kościół do pracy w instytucji państwowej. Katechizowanie 
nie jest zatem wolontariatem ani czynem społecznym. Również znowelizowana Karta Na-
uczyciela, dając uprawnienia pracownicze, stawia wymagania, których spełnienie zapewnia 
pracę i awans zawodowy. Wymaga tego powaga funkcji i wyzwania, jakie w sobie zawiera. 
Sprostanie wyzwaniu przynosi radość i daje satysfakcję osobistą i zawodową. Doskonało-
ści od swoich uczniów wymaga Chrystus (por. Mt 5,48). Na formację pedagogiczno-kate-
chetyczną i duchową nauczyciela religii – katechety trzeba spojrzeć komplementarnie, nie 
tylko pod kątem jego rozwoju profesjonalnego, lecz i osobowościowego. Celem jego pracy 
nie jest jedynie przekazanie wiedzy i umiejętności technicznych obrzędowo – kultycznych, 
lecz przekazanie uczniom wiary katolickiej i wprowadzenie ich do życia w wierze (modli-
twa prywatna, liturgiczna, praktyki religijne, życie według chrześcijańskich zasad moralnych 
itp.). Odpowiedzialni za stałą formację katechetów Pierwszym i głównym odpowiedzialnym 
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za własną formację jest sam katecheta, wierny swemu powołaniu i swojemu posłannictwu. 
Natomiast na terenie własnej diecezji – odpowiedzialnym jest biskup diecezjalny (pomocą 
służy zespół odpowiedzialny za formację pedagogiczno-katechetyczną Wydziału Nauki Ka-
tolickiej).

Organizacja i środki formacji katechetów 
Formacja katechetów odbywa się na kilku poziomach: 
  poziom parafialny – spotkania pod przewodnictwem księdza proboszcza lub wy-

znaczonego zastępcy powinny odbywać się raz w miesiącu, 
  poziom diecezjalny – spotkania pedagogiczno-katechetyczne i skupienia, odprawa 

katechetyczna, konkursy, sympozja odbywają się wg ustalonego kalendarza spo-
tkań,.

INSTRUKCJA KATECHETYCZNA DWP
Przypominamy treść instrukcji określającej obowiązki katechetów Diecezji Warszawsko–Pra-
skiej.

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA OBOWIĄZKI KATECHETÓW  
DIECEZJI WARSZAWSKO – PRASKIEJ 

Chrześcijańska formacja dzieci i młodzieży przynależy do misji Kościoła. Za prowadze-
nie włączonego w tę misję procesu katechizacji odpowiedzialne są rodziny, parafie i szkoły. 
Praca nauczycieli religii (katechetów) z tej racji musi być realizowana zarówno na terenie 
szkoły jak i parafii. Pracując w tych dwóch środowiskach, katecheci winni także animować 
katechezę rodzinną. 
1.  Katecheta a szkoła. 
•  Katecheta w szkole podejmuje obowiązki wynikające z zatrudnienia go jako na-

uczyciela, wynikające ze szkolnego planu lekcji, dokumentów oświatowych traktu-
jących o organizacji zajęć oraz o odpowiedzialności nauczyciela. 

•  Nauczyciel religii (katecheta) zobowiązany jest do udziału w tworzeniu i realiza-
cji programu wychowawczego szkoły. Powinien także zadbać, aby do programu 
wychowawczego szkoły włączyć rekolekcje szkolne, uroczystości o charakterze 
religijnym i patriotycznym, programy okolicznościowe itp. Nauczyciel religii należy 
do grona osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację tych punktów progra-
mu wychowawczego. 

•  Nauczyciel religii (katecheta) powinien korzystać z prawa do prowadzenia na terenie 
szkoły zajęć pozalekcyjnych (harcerstwo, zajęcia sportowe, przygotowanie do konkur-
sów, tematyczne koła zainteresowań – biblijne, misyjne, charytatywne, wolontariat 
itp.). 

•  Katecheta ma obowiązek organizować i brać udział w pielgrzymkach uczniów, 
w tym szczególnie na spotkania młodzieży, maturzystów na Jasną Górę oraz 
w spotkaniu Młodych w sobotę przed Niedzielą Palmową itp.. 

•  Katecheta musi dbać o kontakt z rodzicami swych uczniów, dlatego powinien być 
do dyspozycji w czasie zebrań, dni otwartych, jak też w innym czasie, w trakcie 
wyznaczonego dyżuru na terenie szkoły.

2.  Katecheta a parafia. 
•  W ramach katechizacji parafialnej podkreślić trzeba współodpowiedzialność kate-

chetów szkolnych oraz duszpasterzy parafialnych za pogłębienie wiedzy religijnej 
oraz formację postaw płynących z wiary. 

•  Katecheta jest osobą, która nieustannie buduje swój autorytet jako wychowaw-
ca i świadek wiary. Dlatego też nauczyciel religii zobowiązany jest do aktywnej 
obecności na niedzielnych Mszach Świętych z udziałem dzieci oraz podczas uro-
czystościach parafialnych, szczególnie związanych z udzielaniem dzieciom i mło-
dzieży sakramentów świętych. Powinien zwłaszcza uczestniczyć w uroczystości 
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udzielania sakramentu bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej jest 
zarazem świętem parafii i okazją do wspólnej modlitwy, a także spotkania z Szafa-
rzem sakramentu, Rodzicami i Świadkami. 

•  Nauczyciele religii powinni mieć świadomość, że poprzez swą posługę kate-
chetyczną, wykonywaną na terenie szkoły, uczestniczą w realizacji planu duszpa-
sterskiego parafii i diecezji, dlatego muszą mieć stały kontakt z parafią, na terenie, 
której katechizują, z księdzem proboszczem, katechetami parafialnymi. Katecheci 
zobowiązani są do brania udziału w spotkaniach w parafii, których celem jest koor-
dynacja działań pastoralnych i omówienie bieżących potrzeb oraz problemów. 

•  Nauczyciele religii mają obowiązek dbać o swój rozwój duchowy i doskonalenie 
metodyczne, dlatego muszą brać udział w dniach skupienia, warsztatach meto-
dycznych, spotkaniach organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diece-
zji Warszawsko – Praskiej oraz doradców metodycznych nauczania religii. 

•  Katecheci i duszpasterze powinni troszczyć się o powstawanie wspólnot, grup i ru-
chów religijnych na terenie parafii. Przekazowi bowiem wiary dzieciom i młodzieży, 
prowadzeniu do Boga i większej z Nim zażyłości służy doświadczenie wspólnoty. 

•  Katecheta powinien organizować zebrania z rodzicami na terenie parafii, szczegól-
nie w trakcie bezpośredniego przygotowania do sakramentów pokuty, Eucharystii 
i bierzmowania.

WIZYTACJE KATECHETYCZNE 

W roku szkolno-katechetycznym 2018/19 odbędą się kolejne wizytacje katechetyczne 
szkół i katechetów. Połączone będą one z wizytacjami kanonicznymi parafii przeprowadza-
nymi co pięć lat przez Księży Biskupów. Odpowiedzialnym za przygotowanie planu wizytacji 
katechetycznej jest proboszcz parafii, na terenie której znajdują się szkoły. Katecheta przed 
obserwacją lekcji zobowiązany jest przygotować konspekt lekcji, plany dydaktyczne zajęć 
w nauczanych klasach oraz wykaz podręczników. 

Wizytacja katechetyczna obejmuje:
 W szkole: 
1. Spotkanie z Dyrekcja szkoły 
2.  Zapoznanie się z dokumentacją szkolną dot. nauczycieli religii (m.in. ważność skiero-

wania do nauczania religii tzw. misji kanonicznej) 
3.  Obserwacja lekcji prowadzonych przez katechetów (maksymalnie cztery dziennie).  

Katecheta powinien posiadać konspekt lekcji. Po lekcji przewidziane jest jej omówie-
nie.

W parafii: 
1. Omówienie z proboszczem Wizytacyjnego Formularza Katechetycznego.

Prosimy księży proboszczów o objęcie szczególną troską katechezy i posługi katechetów 
w parafii, a zwłaszcza o: 

1. Organizowanie spotkań dla wszystkich katechetów w parafii. 
2. Organizowanie katechezy w parafii i szkole. 
3.  Występowanie do Biskupa diecezjalnego z prośbą o skierowanie i wycofanie kate-

chety do/z określonego przedszkola lub szkoły. 
4.  Odpowiedzialność za udział katechetów w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych. 
5.  Współdziałanie z katechetami przy opracowywaniu programu wielkopostnych reko-

lekcji szkolnych oraz troska o ich właściwą organizację i przeprowadzenie. 
6. Przekazywanie do Wydziału Katechetycznego ankiet katechetycznych.
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PODRĘCZNIKI DO RELIgII 2018/19 
Warszawa, dnia 21 maja 2018 r. 

Podręczniki  do  nauczania  religii  obowiązujące  na  terenie  Diecezji  Warszawsko-Praskiej  
W przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku 
szkolnym 2018/2019 należy korzystać wyłącznie z podręczników wymienionych poniżej: 

PRZEDSZKOLE 

Numer, tytuł, autor programu Podręczniki 

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa trzylatków 
Numer podręcznika: AZ-01-01/10-KR-1/11
red.: W. Kubik,
Tytuł podręcznika: Nasza Boża rodzina,
Wydawnictwo: WAM, Kraków
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa trzylatków 
Numer podręcznika: AZ-01-01/10-KI-1/15
red.: J. Czerkawski,
Tytuł podręcznika: Radosne dzieci Boże,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa trzy i czterolatków 
Numer podręcznika: AZ-01-01/10-PO-1/12  
z dnia 23 VII 2012
red.: J. Szpet, D. Jackowiak, 
Tytuł podręcznika: Pan Bóg kocha dzieci,
Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa czterolatków 
Numer podręcznika: AZ-02-01/10-KR-1/11
red.: W. Kubik,
Tytuł podręcznika: Bóg kocha dzieci,
Wydawnictwo: WAM, Kraków
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa czterolatków 
Numer podręcznika: AZ-02-01/10-KI-3/16
red.: D. Kurpiński, J. Snopek,
Tytuł podręcznika: Świat dziecka Bożego,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

NOWOŚĆ!!!
Grupa pięciolatków 
Numer podręcznika: AZ-03-01/10-WA-1/17
red.: red. A. Rayzacher-Majewska i inni
Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi,
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne,  
warszawa-Olsztyn
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków 
Numer podręcznika: AZ-03-01/10-KI-2/15
red.: J. Snopek, D. Kurpiński,
Tytuł podręcznika: Spotkania dzieci Bożych,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: bez ograniczeń
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Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków 
Numer podręcznika: AZ-03-01/10-KR-1/11
red.: W. Kubik,
Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Boga,
Wydawnictwo: WAM, Kraków
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków 
Numer podręcznika: AZ-03-01/10-PO-1/11
red.: J. Szpet, D. Jackowiak,
Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi,
Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

NOWOŚĆ!!!
Grupa sześciolatków 
Numer podręcznika: AZ-04-01/10-WA-2/17
red.: B. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska i inni,,
Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem,
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne,  
warszawa-Olsztyn
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych,

Autor programu: opr. T. Śmiech

Klasa 0 (sześciolatki)
Numer podręcznika: AZ-03-04/3-1 
red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,
Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2019 r.

Numer programu: AZ-0-04/4 z 26 III 2004

Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Boga,

Autor programu: opr. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa 0 (sześciolatki)
Numer podręcznika: AZ-03-04/4-0
red.: J. Szpet, D. Jackowiak,
Tytuł podręcznika: Przychodzimy do Pana Boga,
Wydawnictwo: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2019 r.

KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KE

Klasa I:
Numer podręcznika: AZ-11-01/10-WA-1/12
red.: A. Frączak, R. Szewczyk, 
Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa I:
Numer podręcznika: AZ-11-01/10-WA-1/12
red.: A. Frączak, R. Szewczyk, 
Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń
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Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa II:
Numer podręcznika: AZ-12-01/10-WA-2/13
red.: A. Frączak, R. Szewczyk, 
Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa III (we wszystkich klasach, Klasy III wg dekretu bi-
skupa przygotowują się do Pierwszego Pełnego Uczest-
nictwa w Eucharystii)
Numer podręcznika: AZ-13-01/10-WA-2/14
red.: A. Frączak, ks. R. Szewczyk, 
Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma życie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa IV:
Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa V
Numer podręcznika: AZ-22-01/10-WA-3/14
 red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Wierzę w Jednego Boga,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa VI:
Numer podręcznika: AZ-23-01/10-WA-5/14
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Wierzę w święty Kościół powszechny,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa VII:
Numer podręcznika: AZ-31-01/10-WA-1/12 
Autor: ks. Piotr Tomasik, 
Tytuł podręcznika: Twoje Słowo jest światłem na mojej 
drodze, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń
Jest  to podręcznik dotychczas używany w klasie  I Gim-
nazjum. Będzie dostępny  z dwoma okładkami:  do klasy 
I gimnazjum lub do klasy VII szkoły podstawowej (tego-
roczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się 
różnić. Można stosować obie. W załączniku umieszczamy 
stosowną uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego.
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Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa VIII:
Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13
Autor: ks. Piotr Tomasik, 
Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń
Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie II Gim-
nazjum. Będzie dostępny  z dwoma okładkami:  do klasy 
II gimnazjum lub do klasy VIII szkoły podstawowej (tego-
roczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się 
różnić. Można stosować obie. W załączniku umieszczamy 
stosowną uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego.

gIMNAZJUM

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa III:
Numer podręcznika: AZ-33-01/10-WA-1/14
Autor: ks. Piotr Tomasik, 
Tytuł podręcznika: Wy jesteście światłem świata, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

LICEUM I TECHNIKUM

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

klasa I lO i I technikum
Numer podręcznika: AZ-41-01/10-WA-1/12  
z dnia 26 VI 2012
red.: ks. Piotr Pierzchała, 
Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego 
w Kościele,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

klasa II lO i II technikum
Numer podręcznika: AZ-42-01/10-WA-4/13
red.: ks. Piotr Pierzchała, 
Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego 
w świecie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń 

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP 

Klasa III LO i III i IV Technikum:
Numer podręcznika: AZ-43-01/10-WA-4/14
red.: ks. Piotr Pierzchała, 
Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego 
w rodzinie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Można także w klasach III technikum skorzystać z następującego podręcznika:

Numer programu: AZ-6-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

Klasa III Technikum:
Numer podręcznika: AZ-63-01/10-LU-1/15
red. ks. Robert Strus, 
Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie wobec drugiego 
człowieka,
Wydawnictwo Gaudium, Lublin,
Dopuszczony: bez ograniczeń
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SZKOŁA ZAWODOWA

Numer programu: nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa I:
Numer podręcznika: AZ-51-07/12-KR-3/13
red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
Tytuł podręcznika: Mocni wiarą,
Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa II:
Numer podręcznika: AZ-52-07/12-KR-8/13
red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
Tytuł podręcznika: Mocni nadzieją,
Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa III:
Numer podręcznika: AZ-53-07/12-KR-6/15
red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
Tytuł podręcznika: Mocni miłością,
Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,
Dopuszczony: bez ograniczeń

SZKOŁY SPECJALNE

Wykaz programów i podręczników dla szkół specjalnych nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.
(http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/biuro-programowania-katechezy/10-biuro-programowania-
katechezy/19-numery-programow-i-podrecznikow)

UCHWAŁA  
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski  

z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania  
„Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” 

§ 1 
1. „ Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 

roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki za-
twierdzone na jej podstawie. 

2.  Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Pol-
sce” przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy i podręczniki będą tworzone 
w oparciu o ten dokument. 

3. Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3. 
§ 2 

1.  „Program nauczania religii” z dnia 9 czerwca 2010 roku oraz programy zatwierdzone 
na podstawie „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o któ-
rej mowa w § 1, obowiązują do czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania Katolic-
kiego Konferencji Episkopatu Polski. 

2.  Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych 
i innych materiałów dydaktycznych. 

§ 3 
1.  Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy na-

uczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy 
I gimnazjum. 
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2.  Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się programy na-
uczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy  
II gimnazjum. 

3.  Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych stosuje się programy 
nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy 
III gimnazjum. 

§ 4 
Stosowanie § 3 oznacza w szczególności możliwość oznaczenia na okładce, stronie tytuło-
wej i w formule zatwierdzenia zmian zgodnych z rzeczonymi przepisami. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

bp Marek Mendyk Przewodniczący Komisji Wychowania  
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

INFORMACJE BIEŻĄCE
Ankieta katechetyczna 
Każda parafia do 30 września 2018 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katolic-
kiej ankietę katechetyczną (według nowego formularza). Ankieta ma zawierać informacje 
o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i licz-
bie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających 
do szkoły i na lekcje religii. Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księ-
żom proboszczom do 15 września 2018 roku. Formularz ankiety katechetycznej znajduje się 
na stronach internetowych: www.diecezja.waw.pl www.katecheza.floriańska3.pl 
Ankieta personalna 
Katecheci, którzy nie wypełnili dotychczas swojej ankiety personalnej na stronie Wydziału 
Nauki Katolickiej, mają obowiązek uczynić to do 30 września 2018 roku. Formularz do-
stępny na stronie www.katecheza.floriańska3.pl po zalogowaniu. Prosimy ponadto o uzu-
pełnienie swojej teczki personalnej dyplomami o posiadanych kwalifikacjach oraz aktami 
awansu zawodowego. Wszystkich katechetów zobowiązujemy do założenia kont na stro-
nie Wydziału Katechetycznego: www.katecheza.floriańska3.pl do 30 września 2018 roku. 
W ten sposób wszystkie informacje dotyczące katechezy w naszej diecezji będą docierały 
do księży i państwa na czas.
Sposób logowania: 
Wchodzimy na stronę internetową www.katecheza.floriańska3.pl 

1. Klikamy link na górze po lewej stronie Zarejestruj się 
2. Wypełniamy pola: nazwa użytkownika, adres e-mail, imię i nazwisko i zapisujemy. 
3. Czekamy aż pojawi się e-mail na naszej skrzynce z informacją, że rozpoczęliśmy procedurę reje-

stracji. 
4. W tym czasie administrator tez˙ dostaje informacje? i aktywuje użytkownika. 
5.  Użytkownik po aktywacji dostaje e-mail z linkiem do jednokrotnego zalogowania się. Klikamy  

go bądź kopiujemy i wklejamy w okno przeglądarki. 
6. Pojawia się nam strona internetowa Wydziału – klikamy Zaloguj. 
7. Przekierowuje nas na stronę naszego konta. Tam uzupełniamy dane (zdjęcie itp.) ale przede 

wszystkim zmieniamy hasło i zapisujemy. 
8. Jesteśmy użytkownikiem uwierzytelnionym. 
9. Administrator teraz nadaje rolę katecheta.
10. Po nadaniu roli otrzymujemy email z informacją, że nasze dane zostały zweryfikowane i że mamy 

wypełnić formularz katechety.
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Praca dla katechetów 
Osoby ubiegające się o pracę katechety na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej powinny 
złożyć w sekretariacie Wydziału Nauki Katolickiej następującą dokumentację: jedno zdję-
cie, podanie z prośbą o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Wydziału, CV, kserokopie 
dokumentów potwierdzających wykształcenie, opinię proboszcza parafii miejsca zamiesz-
kania (jeżeli osoba ubiegająca się o pracę była wcześniej katechetą – należy dostarczyć 
opinię proboszcza z dotychczasowego miejsca pracy).

WYBRANE WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE 

VII TYDZIEŃ WYCHOWANIA  
„WYCHOWAWCA CHRZEŚCIJAŃSKI W PROCESIE  

ROZEZNAWANIA POWOŁANIA”
Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Epi-

skopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. 
Jego tematyka będzie nawiązywać do hasła 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Bisku-

pów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania, mającego odbyć się w Rzymie w październiku 
tego roku. 

Tydzień Wychowania obchodzony jest we wrześniu każdego roku w tygodniu poprze-
dzającym Święto Św. Stanisława Kostki, Patrona dzieci i młodzieży. Inicjatywa Tygodnia 
Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, jako forma 
zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania jako pomoc 
w szukaniu prawdy, która jest fundamentem wychowania. 

Strona Tygodnia Wychowania działa przez cały rok; prezentuje materiały przydatne 
w misji nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i tych wszystkich, którym praw-
dziwy i pełny rozwój dzieci i młodzieży leży na sercu. 

Pomoce dydaktyczne dostępne na stronie internetowej, a także płyta z prelekcjami. 
Tradycją jest, że księża biskupi kierują na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny 
okolicznościowy list pasterski odczytywany w niedzielę na rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego. Materiały są także do pobrania ze strony: www.tydzienwychowania.pl 

Materiały zostały również przekazane do wszystkich parafii. Katecheci powinni prze-
prowadzić przygotowane katechezy w klasach, w których uczą.

OBCHODY XVIII DNIA PAPIESKIEGO  
POD HASŁEM „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA” 

Tegoroczny XVIII Dzień Papieski odbędzie się w niedzielę, 14 października 2018 r. 
XVIII Dzień Papieski będzie przebiegał pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa!”  
Na stronie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: www.dzielo.pl można znaleźć materiały 
duszpasterskie i katechetyczne. Wydział Nauki Katolickiej zaleca przeprowadzenie lekcji, 
nawiązujących do tego dnia i tego tematu.

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM  
PRZEŚLADOWANYM PAKISTAN 

W roku 2018 po raz dziesiąty przeżywać będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prze-
śladowanym. Dzień ten przeżywać będziemy w niedzielę 11 listopada, a jego głównym te-
matem będzie prześladowanie chrześcijan w Pakistanie. Trudna sytuacja chrześcijan tego 
państwa sprawia, że chcemy pokazać ich sytuację, ale także pokazać to co Kościół w Pol-
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sce czyni dla tamtych chrześcijan. Zachęcamy katechetów i katechetki do zaangażowania 
się w tegoroczny Dzień Solidarności poprzez przeprowadzenie katechez w ramach zajęć 
szkolnych, czy też nabożeństw w parafiach, ruchach i stowarzyszeniach katolickich. Od paź-
dziernika na stronie www.pkwp.pl będą dostępne materiały katechetyczne i liturgiczne. Nie 
bądźmy obojętni na cierpienie naszych braci. Mówmy o ich sytuacji i zachęcajmy do modli-
twy o ustanie prześladowań oraz o miłosierdzie dla prześladowców. Świat milczy, Ty działaj. 

ks. Rafał Cyfka – Kirche in Not

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW  
DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Do tradycji szkół ponadgimnazjalnych naszej Diecezji wszedł już wyjazd młodzieży klas 
maturalnych do Częstochowy. Udział w pielgrzymce daje maturzystom okazję do wspólnej 
refleksji nad własną przyszłością, modlitwy i integracji. Także i w tym roku serdecznie zapra-
szamy młodzież maturalną do uczestnictwa w tej pielgrzymce 24 października 2018. Prosi-
my katechetów, księży, wychowawców i nauczycieli, by towarzyszyli młodzieży w przeżyciu 
tego spotkania z Jezusem i Jego Matką w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Jasnogórskie 
Sanktuarium. Warto na ten wyjazd pielgrzymkowy zabrać także dyrektorów szkół. Usilnie 
zachęcamy, aby katecheci uczący w klasach maturalnych wraz z duszpasterzami umożliwili 
młodzieży wspólny wyjazd na pielgrzymkę. Szczegółowy plan pielgrzymki będzie dostępny 
na stronach: WNK oraz otrzymacie Państwo do swoich macierzystych szkół średnich. 

OLIMPIADY I KONKURSY

KONKURS DIECEZJALNY
SzKoły PoDStaWoWe 

Konkurs diecezjalny dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających na lekcje religii 
z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Konkurs zostanie prze-
prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza dla klas I-III, druga dla klas IV-VI.  
„100  LAT  – MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Zadaniem dzieci jest przedstawienie w ciekawy 
sposób walorów czy obiektów historycznych swojej miejscowości w formie plastycznej. 
Centralnym punktem pracy będzie godło Polski pobrane w formie szablony z wydziału ka-
techetycznego. Regulamin konkursu i więcej informacji na jego temat po 30 września 2018 
roku na stronie wydziału.
Dla KlaS VII I VIII SzKół PoDStaWoWych oRaz GIMNazjalIStóW 

Konkurs diecezjalny dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz III klas Gim-
nazjów uczęszczających na lekcje religii z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę – „STO  PYTAŃ W  100  ROCZNICĘ ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁO-
ŚCI  POLSKI”. Zgłoszenie szkół z Diecezji Warszawsko-Praskiej do 5.11.2018 r. poprzez 
formularz elektroniczny na stronie WNK – zakładka Olimpiady/Konkursy religijne.  
Terminarz: 
  I etap szkolny 14.11.2018 rok 
  II etap diecezjalny 09.01.2019 – konkurs dla VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz gimna-

zjum – w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Idzikowskiego 2A, 05-070 SULEJÓWEK, godzina 
zostanie podana w późniejszym terminie. Regulamin tego konkursów i zasady uczestnic-
twa będą opublikowane na stronie Wydziału Nauki Katolickiej w zakładce – Konkursy – po  
30 września 2018 roku.



34

Dla SzKół PoNaDGIMNazjalNych 

XXIX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 
Tegoroczna edycja Olimpiady Teologii Katolickiej odbędzie się pod hasłem: „św. Jacek 

wzór ewangelizacji”. 
Terminarz:
  I etap szkolny 15.11.2018 rok 
  II etap diecezjalny 27.02.2019 rok 
  II etap ogólnopolski (Opole) 28-30.03.2019 rok 
Zgłoszenie szkół z Diecezji Warszawsko-Praskiej do 5.11. 2018 poprzez formularz elektro-
niczny na stronie WNK – zakładka Olimpiady/Konkursy religijne. Więcej informacji na stro-
nie Wydziału Katechetycznego oraz na www.otk.pl 

KONKURS BIBLIJNY OKWB
Hasło roku duszpasterskiego 2018/2019: „W mocy Bożego Ducha” sprawia, że tematy-

ka działań duszpasterskich Kościoła w Polsce będzie dotyczyć misji Kościoła w mocy Ducha 
Świętego. W związku z tym zakres tematyczny XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wie-
dzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” będzie 
obejmował Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian.
Terminarz XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ: 
  28 lutego 2019 r. – Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do XXIII OKWB. 
  13 marca 2019 r. – Etap Szkolny. 
  25 kwietnia 2019 r. – Etap Diecezjalny. 
  10 – 11 czerwca 2019 r. – Finał Konkursu. 
Niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej wydziału oraz na  
http://www.okwb.pl/. 

Informacje o innych konkursach i olimpiadach, które otrzymuje wydział będą sukcesyw-
nie zamieszczane na stronie internetowej wydziału.

INFORMACJE WYDZIAŁÓW DUSZPASTERSKICH  
KURII BISKUPIEJ WARSZAWSKO-PRASKIEJ

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 
Przekazujemy terminarz najważniejszych wydarzeń duszpasterstwa młodzieży:
  20 X 2018 – czuwanie Częstochowa za Synod Biskupów o Młodzieży 
  26 XII 2018 – 03 I 2019 – Wyjazd na Taize w Madrycie; 
  14 I 2019 – 31 I 2019 – ŚDM Panama; 
  13 IV 2019 – ŚDM diecezjalne w katedrze; 
  08 VI 2019 – Zlot służby liturgicznej Loretto k. Wyszkowa, zapraszamy katechetów z dzieć-

mi. Można zabrać grupy pierwszokomunijne i rocznicowe.
 21 – 22 IX 2018 – Ostrówek – dzień skupienia – młodzież 15+ 
  09 – 10 XI 2018 – Ostrówek, dzień skupienia – młodzież 15+
W razie pytań prosimy o kontakt: +48 512 913 429, xdziedzic@wp.pl 
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SZKOLNE KOŁA CARITAS

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza do współpracy i zachęca do zakłada-
nia Szkolnych Kół Caritas na terenie Waszych szkół. Nauczycieli, którzy prowadzą SKC 
na terenie naszej diecezji, jak również Tych, którzy chcą dołączyć do nas ZAPRASZAMY 
NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE które odbędzie się 18.09.2018 (wtorek) o godz. 16.30 
w siedzibie CARITAS DWP ul. Kawęczyńska 49. Szczegółowe informacje można uzyskać  
u ks. Rafała Paździocha tel. 600 345 705 lub mail: rpazdzioch@caritas.pl 

Poniżej znajduje się krótka informacja na temat SKC: Szkolne Koło Caritas (SKC) jest 
katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność: 

❤ harytatywną 

❤ opiekuńczą

❤ wychowawczą prowadzoną przez Caritas. 

CEL – To koła, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze Szkoły. Ich celem jest 
wychowanie do wolontariatu chrześcijańskiego i mobilizacja dzieci i młodzieży do działania 
na rzecz potrzebujących. Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będą-
cych w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią oraz 
uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas. Poprzez swoją działalność SKC mają uwraż-
liwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, 
biedy i cierpienia. SKC nie zamyka się na młodzież innych wyznań czy także ludzi niewierzą-
cych, chętnie z nimi współpracuje, korzystając z ich pomocy.

PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE

Kolejny rok katecheci i animatorzy będą mieli okazję „Prowadzić Dzieci Misyjną Dro-
gą” za sprawą Misyjnych materiałów formacyjnych opracowanych przez Papieskie Dzieło 
Misyjne Dzieci. W nawiązaniu do hasła roku duszpasterskiego, tym razem mali misjonarze 
będą smakować „Owoce Ducha Świętego”, by następnie poprzez swoje modlitwy, ofiary 
i zaangażowaniem sięgali krańców świata i owoc przynosili (por. J 15,16). 

W każdym miesiącu omawiany jest jeden z owoców życia według Ducha świętego.  
Tytuł doskonale odzwierciedlany jest nie tylko w treściach spotkań, ale także w ich struktu-
rze – schemat spotkań zamyka się w hasłach: 

I. Weź i „posmakuj”, 
II. Jesteś tym, czym się karmisz, 
III. Daj się „zjeść”. 
W pierwszej części „posmakowanie” wiąże się z odwołaniem do sytuacji egzystencjal-

nej dziecka lub stworzeniem mu okoliczności, w których doświadcza osobiście bądź np. 
za pośrednictwem literatury: wierności, uprzejmości, pokoju, radości, cierpliwości, miłości, 
opanowania, dobroci lub łagodności (por. Ga 5,22). 

Druga część służy pogłębianiu znajomości Pisma Świętego jako pokarmu dla naszej 
duszy. Lektura Biblii jest jednak poszerzona o wydobycie ze Słowa Bożego konkretnych 
wskazań dla życia dziecka – odczytanie nauki Bożej w perspektywie codzienności w domu, 
w szkole czy na podwórku. 

Wreszcie trzecia część spotkań to przygotowanie do działania – poprzez ukazanie inspi-
rujących postaci, zaplanowane dla dzieci zadania bądź zorganizowanie akcji i charakterze 
misyjnym. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci przygotowało materiały formacyjne dla kateche-
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tów prowadzących ogniska i koła misyjne w szkołach lub parafiach. Na stronie internetowej 
PDMD sukcesywnie będą zamieszczane inne materiały pomocnicze, a także okazjonalne 
pomoce m.in. do przygotowania obchodów roku liturgicznego w duchu misyjnym. 

Materiały Formacyjne dla dzieci 2018/2019” można nabywać w siedzibie PDMD oraz 
drogą elektroniczną. Więcej informacji znajdziecie państwo na: www.missio.pl . Wprowa-
dzenie do misji jest jednym z zadań katechezy. 

Warto dołożyć wszelkich starań, abyśmy nie zapomnieli o tym jakże istotnym aspekcie 
naszej posługi katechetycznej. 

dr Aneta Rayzacher-Majewska

STUDIA PODYPLOMOWE Z TEOLOgII 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYńSKIEgO  
prowadzi nabór na:

PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNE 
Studium umożliwia pogłębienie wiedzy z teologii oraz zdobycie umiejętności i kompe-

tencji w obszarze różnych specjalności teologicznych. Przy wyborze dodatkowych modu-
łów, (PST) umożliwia nabycie kwalifikacji do nauczania religii w przedszkolach, szkołach 
podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, zgodnie z Porozumie-
niem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 
31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii: 

1.  Osoby posiadające przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskują kwalifika-
cje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie nastę-
pujących warunków: – ukończenie PST – zaliczenie przedmiotów katechetycznych 
(min. 120 godzin – prowadzone w ramach modułów – pozytywne zaliczenie 60 godzin 
praktyk katechetycznych. 

2.  Osoby bez przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i teologicznego uzyskują 
kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie 
następujących warunków: – ukończenie PST – ukończenie Podyplomowych Studiów 
Katechetyczno-Pedagogicznych (min. 120 godzin przedmiotów katechetycznych i min. 
150 godzin przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych) – pozytywne zaliczenie  
30 godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych i 120 godzin praktyk katechetycz-
nych. Rekrutacja 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest rejestracja na stronie 
internetowej www.podyplomowe.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w dzie-
kanacie wydziału (pok.48) do dnia 30.09.2018 roku. Rejestracja na studia będzie otwarta 
od dnia 01 maja 2018 roku. Zapraszamy! 

Wymagane dokumenty: 
– kwestionariusz zgłoszeniowy uzupełniony i podpisany z systemu IRK 
– dowód osobisty lub dokument równoważny – do wglądu 
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – do wglądu 
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 
– w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów 
– jedna aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK 
– opinia proboszcza / nie dot. osób konsekrowanych/
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PODYPLOMOWE STUDIA KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ 
Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

do podjęcia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej. Program studiów umożli-
wia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu teologii dogmatycznej, moralnej, 
biblijnej, liturgiki i katechetyki w łącznym wymiarze 180 godzin. Podyplomowe Studia z ka-
techezy przedszkolnej w świetle Porozumienia Komisji Episkopatu Polski z Ministrem Edu-
kacji narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych 
od nauczycieli religii – uprawniają do prowadzenia zajęć z religii w przedszkolu przez osoby, 
które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkol-
nego lub wczesnoszkolnego. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia zajęć z religii 
w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych, zgodnie z aktualnymi założeniami pro-
gramowymi. 

Czas trwania studiów – 2 semestry. 
REKRUTACJA 
Uruchomienie studiów planowane jest w roku akademickim 2018/2019. 

W jaki sposób zgłaszać się ? 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja na stronie internetowej  
www.podyplomowe.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w dziekana-
cie wydziału (pok. 48). Rejestracja na studia będzie otwarta od dnia 01 maja 2018 roku.  
Zapraszamy! 
Wymagane dokumenty: 

– kwestionariusz osobowy uzupełniony i podpisany z systemu 
–  kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

kandydata 
–  odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania 

przedszkolnego 
–  dwie aktualne fotografie 
– opinia proboszcza 

Kontakt Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące studiów.  
Napisz do nas : wtz@uksw.edu.pl, tel. 22 561 88 75

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOgICZNY W WARSZAWIE  
– COLLEgIUM JOANNEUM prowadzi nabór na:

PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE 
Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie ab-

solwentów studiów do pracy nauczyciela religii. Podyplomowe studia teologiczno-kate-
chetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych 
(biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, katolickiej 
nauki społecznej). Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wie-
dzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych 
w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytyw-
nie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniej-
szym niż 150 godzin (§1 pkt. 2 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz 
Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.)
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 Czas trwania: Studia trwają trzy semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.  
Studia podyplomowe są odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest zarządzeniem Rektora 
PWTW na początku roku akademickiego. Obejmują 630 godzin dydaktycznych i 150 go-
dzin praktyk zawodowych. 
Sylwetka kandydata 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra. Kandydaci ubiegający się 
o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie PWTW następujące dokumen-
ty:

a) podanie o przyjęcie na studia; 
b) życiorys; 
c) dwa zdjęcia; 
d) odpis dyplomu; 
e) adres do korespondencji (numer telefonu e – mail); 
f) opinię od proboszcza 

Sylwetka absolwenta 
Absolwenci podyplomowych studiów teologiczno–katechetycznych uzyskują przygotowa-
nie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r., 
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji  
Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.

*** 

Zwracam się z prośbą do wszystkich Księży Proboszczów i Katechetów o pilne przeka-
zanie powyższej informacji do szkół i zachęcenie nauczycieli do podjęcia studiów podyplo-
mowych z teologii. 

Wielokrotnie informowałem Was, że coraz częściej odczuwamy braki nauczycieli reli-
gii. Na powyższych uczelniach jest możliwość przygotowania nowej kadry nauczycieli re-
ligii. Nieoceniona rola w dotarciu z informacją leży w gestii Księży Proboszczów. To Wy 
możecie skutecznie zachęcić nauczycieli do podjęcia szlachetnego trudu katechizacji 
dzieci i młodzieży. Dzięki Wam wielu przykładnych i religijnych nauczycieli, może roz-
pocznie studia teologiczne. Trzeba więc wszystkimi możliwymi kanałami przekazać wia-
domość o studiach: m.in. osobiście w szkołach, na ogłoszeniach parafialnych, kolędzie.  
Mam nadzieję, że razem jesteśmy w stanie na kolejne lata wykształcić odpowiednią ilość 
dobrych katechetów, którzy będą wychowywać religijnie następne pokolenia. 

ks. Piotr Pierzchała Dyrektor WNK
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NOWOŚĆ NA RYNKU 
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Podręcznik do nauczania religii w przedszkolu 
w grupie pięciolatków
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Podręcznik do nauczania religii w przedszkolu 
w grupie sześciolatków

 naklejki

 kolorowanki

 łamigłówki

 wycinanki

 puzzle
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