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Szanowny Panie Prezydencie, 

Zwracam się do Pana w sprawie lekcji religii w szkołach. W dniu 13 września br. w 
„Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł, z którego wynika, że dyrektor XLIV Liceum 
Ogólnokształcące najpierw nakazał złożenie oświadczenia w celu „wypisania” się z lekcji religii, 
a następnie wezwał do siebie rodziców dzieci z klas I, które nie chodzą na lekcje religii i 
oczekiwał od nich na spotkaniu tłumaczeń oraz wypytywał o przyczyny. Tymczasem według 
Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej: 
1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę 
religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, 
gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkołami», 
organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki: 
1) w szkołach podstawowych i gimnazjach – na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), 
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – na życzenie bądź rodziców 
(opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii 
i etyki decydują sami uczniowie. 
2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 
Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać 
zmienione. 
3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie 
może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie. 
 
 Z powyższego rozporządzenia wyraźnie wynika, że Dyrektor szkoły nie tylko nie miał 
podstaw do wzywania rodziców, ale także do wymagania od nich jakichkolwiek oświadczeń. 
Rozporządzenie wyraźnie wskazuję, że rodzice (opiekunowie prawni) lub uczeń po ukończeniu 
18 roku życia składa pisemny wniosek, ale o uczestnictwo w lekcjach religii lub etyki, a nie o 
wykreślenie z nich. Opisana w artykule sytuacja nie powinna mieć miejsca. 

 
Zwracam się do Pana z prośbą o zweryfikowania przekazanych w artykule informacji 

oraz w wypadku ich potwierdzenia o podjęcie stosownych kroków oraz zawiadomienie 
Kuratorium Oświaty. Proszę także o przesłanie zapytania do wszystkich przedszkoli i szkół 
samorządowych w Krakowie czy stosują się one do Rozporządzenia Ministra Edukacji w 
zakresie procedury dotyczącej lekcji religii, a jeśli nie to dlaczego i kiedy wprowadzą zmiany. 

 
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

Z poważaniem 

   Łukasz Sęk 


