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Fundacja Wolność od Religii       Lublin 13.04.2017 r. 

Ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2 

20-023 Lublin 

KRS: 0000403073 

 

 

Szanowna Pani Anna Zalewska 

Minister Edukacji Narodowej  

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Al. J. Ch. Szucha 25, 00 -918 Warszawa     

 

 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

 

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w związku z 

wątpliwościami, z którymi zgłaszają się do nas rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, 

zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie uzupełniania dziennika (również 

dziennika elektronicznego) w zakresie obecności uczniów w szkole podczas rekolekcji 

wielkopostnych.  

W informacji umieszczonej przez Ministerstwo na własnej stronie internetowej wskazano, 

że: „Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę 

religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w 

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

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

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

ustalić wspólny termin rekolekcji. Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów 

na ich podstawie z zajęć szkolnych nie  oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od 

nauki. Ma jednak na  celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach 

rekolekcjach 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. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych 

dniach zajęciach.” 

 

Zdarza się, że szkoła w ramach realizacji ustawowego obowiązku opieki nad uczniami, w 

tym prowadzenia „zajęć opiekuńczych i wychowawczych”, organizuje uczniom 

nieuczestniczącym w rekolekcjach bierny pobyt w świetlicy lub bibliotece. Ponadto 

podczas dni, w których odbywają się rekolekcje, zmieniany jest Plan Zajęć uczniów i 

zobowiązuje się ich do przebywania w szkole w godzinach innych, niż wynika to z 

obowiązującego Planu Zajęć ustalonego np. przed rozpoczęciem roku szkolnego.  
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Zdarza się również, że rodzice otrzymują informację np. w dzienniku elektronicznym 

„podczas rekolekcji nie ma zajęć szkolnych”, w związku z tym nie posyłają dziecka do szkoły, a 

jednocześnie nie widzą powodów, dla których mieliby usprawiedliwiać tę nieobecność. Czy 

we wspomnianych powyżej sytuacjach nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzania 

obecności uczniów, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach? Czy rodzic zobowiązany jest do 

usprawiedliwiania nieobecności dziecka, jeżeli odmówi posłania go na zajęcia 

wychowawcze – np. bierny pobyt w bibliotece – które proponuje szkoła? 

Proszę o wskazanie podstawy prawnej sprawdzania obecności uczniów nieuczestniczących 

w rekolekcjach: 

- na zajęciach opiekuńczych odbywających się w godzinach innych niż zajęcia edukacyjne 

ujęte w Planie Zajęć 

- na zajęciach opiekuńczych, które sprowadzają się do biernego pozostawania uczniów w 

świetlicy lub bibliotece 

- w sytuacji gdy rodzice otrzymali informację, że podczas rekolekcji nie ma zajęć. 

Treść pisma została podana do wiadomości publicznej i umieszczona na stronie internetowej 

Fundacji. 

 

 

 

Z poważaniem  

Za Fundację Wolność od Religii 

 

 

Dorota Wójcik 

prezeska zarządu 


