


WPROWADZENIE

Niniejszy program nauczania religii jest w pełni zgodny z założenia-
mi zawartymi w dokumencie Podstawa programowa katechezy Kościoła 
katolickiego w Polsce z 8 III 2010 roku, stanowi ich konkretyzację. Posłu-
guje się terminologią respektującą standardy szkolne, wytyczne Kościoła 
powszechnego dotyczące katechezy, jak i polską tradycję katechetyczną 
(ich bliższe objaśnienie zawiera Podstawa programowa oraz Dyrektorium 
katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce). Adresatami programu są 
autorzy podręczników powstających z inicjatywy Komisji Wychowania 
Katolickiego Episkopatu Polski lub podejmujący to z własnej inicjatywy. 
Program ma stanowić pomoc dla tworzących programy w ramach diece-
zji lub programy autorskie, a także katechetów praktyków zamierzających 
adaptować niniejszy program do zapotrzebowań własnej szkoły.

Dokument odzwierciedla podział na trzyletnie okresy zgodne ze szkol-
nymi etapami edukacyjnymi oraz okresami rozwojowymi ucznia. Założe-
niami tematycznymi dla poszczególnych etapów są:

• w przedszkolu – wprowadzenie w życie religijne,
• w klasach I-III szkoły podstawowej – inicjacja w sakramenty pokuty 

i pojednania oraz Eucharystii,
• w klasach IV-VI szkoły podstawowej – mistagogia,
• w klasach gimnazjum – prowadzenie do wyznania i rozumienia wiary 

oraz systematyczne wprowadzenie w historię zbawienia,
• w klasach szkół ponadgimnazjalnych – umożliwienie dawania świa-

dectwa życia chrześcijańskiego.

Program realizuje dwa zakresy integralności treści katechetycznych: 
szkołę podstawową oraz gimnazjum wraz ze szkołą ponadgimnazjalną.

Dla poszczególnych etapów edukacyjnych przyjęto następujące okre-
ślenia:
• Przedszkole – Kochamy dobrego Boga;
• Klasy I-III – W drodze do Wieczernika;
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• Klasy IV-VI – Poznaję Boga i w Niego wierzę;
• Gimnazjum – Pójść za Jezusem Chrystusem;
• Szkoły ponadgimnazjalne: liceum i technikum – Świadek Chrystusa; 

szkoła zawodowa – Z Chrystusem przez świat.

Każdą z części programu otwiera wprowadzenie do etapu kreślące wi-
zję jego zamierzeń, uzasadniające odpowiadający mu tytuł, podział mate-
riału na poszczególne klasy oraz dział dotyczący współpracy środowisk 
wychowawczych (parafi i i rodziny). Program dla klas zawiera następujące 
elementy składowe: 

• tytuł roku,
• wstęp,
• bloki tematyczne, a w każdym z nich: cele katechetyczne, treści, wy-

magania, korelację z edukacją szkolną,
• wskazania do realizacji programu.

Pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafi a (por. CT 67), która 
stanowi też uprzywilejowane środowisko katechezy przygotowującej do 
przyjmowania sakramentów. Aby więc nauczanie religii w szkole nie stało 
się tylko jednym z przedmiotów, wymaga ono uzupełnienia o parafi alne 
duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży. Spotkania w parafi i win-
ny trwać przez cały etap edukacyjny, być organizowane raz w miesiącu 
i posiadać charakter formacyjno-liturgiczny. W zakończeniu programu dla 
poszczególnego etapu edukacyjnego zamieszczono propozycję tematyki 
spotkań.

Niniejszy program zakłada przystąpienie ucznia do sakramentu pokuty 
i pojednania w klasie III szkoły podstawowej, do sakramentu bierzmowa-
nia – w klasie III gimnazjum lub na początku szkoły ponadgimnazjalnej, 
zaś przygotowanie do sakramentu małżeństwa w szkołach ponadgimna-
zjalnych. Przygotowanie do sakramentów przewidziane jest w ramach na-
uczania religii w szkole oraz katechezy parafi alnej. W klasie IV szkoły 
podstawowej przewiduje się uroczyste wręczenie uczniom egzemplarza 
Pisma Świętego, a na zakończenie klasy VI – tekstu wyznania wiary lub – 
stosownie do zwyczajów Kościoła partykularnego – obchodzenia uroczy-
stej rocznicy I Komunii św.




