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Skórzewo, 8 czerwca 2020 r.

Nasz znak: SP2.410.7.20
Odpowiedź na pismo z dnia:                    Znak: b.z.
Sprawa dotyczy: organizacja pracy w szkole

Sz. Pan
Paweł Nijakowski

W odpowiedzi na list otwarty do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Skórzewie skierowany 
przez Pana w dniu 26 maja 2020 r. informuję, że

1. organizacja lekcji religii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego            
w Skórzewie odbywa się 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. 1992 nr 36, poz. 155 z poźn. zm., t. j. Dz. U. 2020.983 z dnia 
28 maja 2020 r.), tj.:
1) na życzenie rodziców ucznia,
2) w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo (decyzje w sprawie zmiany wymiaru liczby 

godzin religii podejmuje biskup diecezjalny Kościoła Katolickiego),
3) lekcje prowadzi nauczyciel zatrudniony przez dyrektora szkoły na podstawie wymaganej 

dokumentacji, zgodnie z kwalifikacjami, a wymiar jego czasu pracy wynika z potrzeb 
organizacji nauki religii w odpowiedzi na życzenia rodziców uczniów,

4) uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii, szkoła zapewnia w czasie trwania tych zajęć 
opiekę lub zajęcia wychowawcze w świetlicy szkolnej;

2. na organizację zajęć (ułożenie tygodniowego planu) składa się wiele czynników, w tym: 
dostępność sal dydaktycznych, liczba uczniów w klasie, możliwość pracy nauczyciela w 
określonym czasie; niestety, nie zawsze można spełnić wszystkie te warunki tak, aby zajęcia 
religii odbywały się na początku lub na końcu w danym dniu co powoduje, że dla uczniów 
nieuczestniczących w lekcjach religii organizuje się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze; nie 
zachodzą tutaj działania świadczące o nierównym traktowaniu i dyskryminacji uczniów;

3. podczas planowania nowego roku szkolnego 2020/2021 w tym, układając tygodniowy plan 
zajęć dla uczniów, mając na uwadze informacje przekazane przez Pana w liście oraz prośby 
rodziców, zostaną podjęte działania usprawniające organizację zajęć religii tak, aby jak tylko 
to będzie możliwe, nie było potrzeby zapewniania opieki lub zajęć wychowawczych uczniom 
niekorzystającym z nauki tego przedmiotu.

                                                                                                         Z poważaniem  
                                                                                                 Katarzyna Krüger-Szczot
                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w 
Skórzewie
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