Porozumienie między Episkopatem i MEN ws. kwalifikacji zawodowych
katechetów

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem
Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji
zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
Dz. Urz. MEN 2000 nr 4 poz. 20
Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 2
lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 380 i z 1999 r. Nr 67, poz.
753), w związku z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz.
433, z 1994 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 109, poz. 521 oraz z 1999 r. Nr 14, poz. 127) Konferencja
Episkopatu Polski i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje:
§1. Kwalifikacje do nauczania religii w dotychczasowych szkołach średnich ogólnokształcących
i średnich zawodowych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
zwanej dalej "ustawą", z wyjątkiem dwuletnich szkół zawodowych, posiadają:
1) Księża, którzy ukończyli wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne i legitymują
się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium.
2) Osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia teologiczne i posiadają
przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne.
3) Alumni wyższych seminariów duchownych po ukończeniu piątego roku studiów.
4) Osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia magisterskie bez przygotowania
teologicznego, ale przygotowanie to uzupełniły w formie teologiczno-katechetycznych studiów
podyplomowych lub kolegium teologicznego prowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi przez
Konferencję Episkopatu Polski, zwanego dalej "kolegium teologicznym".
§2. Kwalifikacje do nauczania religii w dotychczasowych szkołach zasadniczych oraz
w przedszkolach, sześcioletnich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. b) ustawy, posiadają:
1) Osoby wymienione w § 1.
2) Osoby świeckie i zakonne, które posiadają dyplom ukończenia kolegium teologicznego.
3) Alumni wyższych diecezjalnych lub zakonnych seminariów duchownych oraz studenci
wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku jeśli kontynuują studia.
§3. Kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach i szkołach specjalnych, posiadają:
1) Księża, którzy ukończyli wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne i zaliczyli
w trakcie studiów zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i katechezy specjalnej.
2) Osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia teologiczne lub kolegium
teologiczne i zaliczyły w trakcie studiów zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i katechezy
specjalnej.
3) Osoby, spełniające wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły określone w § 1 i 2
niniejszego porozumienia, które ponadto ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny
w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w określonym typie
szkoły.
§4.
1. Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o przygotowaniu katechetycznopedagogicznym, należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki,
psychologii, katechetyki i dydaktyki; nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie
mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze
nie mniejszym niż 150 godzin.
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2. O posiadaniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego świadczy dokument ukończenia
wyższego seminarium duchownego albo dyplom (zaświadczenie) innej szkoły wyższej, kolegium
teologicznego, albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego
przez kolegium teologiczne, wyższe seminarium duchowne lub inną szkołę wyższą.
3. Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwego biskupa
diecezjalnego zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii.
§5. Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie porozumienia, którzy legitymują się
świadectwem dojrzałości i ukończyli instytut wyższej kultury religijnej, studium katechetyczne lub
kursy katechetyczne mogą nauczać religii w przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 2 do dnia
31 sierpnia 2006 r.
§6. Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji
Narodowej z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli
religii (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 21).
§7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(Publikacja: 16-06-2009 Ostatnia zmiana: 17-06-2009)
Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6609)
Contents Copyright © 2000-2009 Mariusz Agnosiewicz
Programming Copyright © 2001-2009 Michał Przech
Autorem portalu Racjonalista.pl jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Właścicielami portalu są Mariusz Agnosiewicz oraz Autor.
Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tego portalu i jakiejkolwiek jego części.
Wszystkie strony tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tego portalu oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tego portalu i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na portalu. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

