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Obecny status nauczania religii w szkołach publicznych 

W wyniku przeprowadzonej w lutym 2015 r. nowelizacjiI ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), art. 64 ustawy 

uzyskał następujące brzmienie: 

„Art. 64. 1 Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły 

są: 

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z 

zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym 

praktyczną naukę zawodu, a przypadku szkół artystycznych - zajęcia 

edukacyjno-artystyczne; 

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a)  zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa 

w pkt 1, 

b)  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 

programów nauczania; 

3)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4)  zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 

5)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

la. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia 

edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 

2, zajęcia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 

oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 

(Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.), organizowanych w trybie określonym w 

tych przepisach. 

Ib. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor 

szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady 

                     
I Art.l pkt 47 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. 2015, poz. 357). 



pedagogicznej i rady rodziców. 

2.  Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i la zajęcia 

edukacyjne. 

3.  Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone z 

udziałem wolontariuszy”. 

Przywołane przepisy, odwołując się w ust. la do przepisów wydanych na 

podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (dotyczącego organizowania w 

szkole nauki religii na życzenie rodziców), ustanawiają tym samym zajęcia z religii 

jedną z form działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły i włączają je w 

wykonywanie przez szkołę tej działalności. 

Przepis art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia zasadę 

bezpłatności nauczania w szkołach publicznych, dopuszczając tylko jeden wyjątek, a 

mianowicie możliwość wprowadzenia odpłatności za świadczenie niektórych usług 

przez publiczne szkoły wyższe. 
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