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  W związku z coraz powszechniejszym kształceniem uczniów w systemie edukacji domowej, 

Komisja Wychowania KEP wyraża następujące stanowisko w odniesieniu do nauczania 

religii: 

1. Rodzice ucznia korzystającego z nauki w systemie pozaszkolnym, powinni zatroszczyć się 

o jego systematyczną katechizację. 

2. Nauczanie religii w systemie edukacji domowej odbywa się na takich samych zasadach, jak 

w przypadku innych przedmiotów. Uczeń ma obowiązek zdawania egzaminów 

klasyfikacyjnych z religii. 

3. O nauczaniu religii w systemie edukacji domowej rodzice powinni powiadomić księdza 

proboszcza parafii miejsca zamieszkania. Na jego ręce składają też zobowiązanie do 

przygotowania dziecka do egzaminu klasyfikacyjnego, który będzie obejmował wymagania 

programowe na poziomie danej klasy. 

4. Nauczanie religii powinno być prowadzone zgodnie z aktualną Podstawą programową 

katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programem obowiązującym w danej diecezji oraz 

w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji 

Episkopatu Polski. Szczegółowe wymagania programowe powinny być określone przez 

proboszcza miejsca, w którym prowadzona jest edukacja domowa. 

5. Warunkiem przystąpienia ucznia do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego z religii jest 

złożenie przez jego rodziców do końca września danego roku szkolnego na ręce dyrektora 

szkoły, do której ich dziecko jest przypisane, pisemnej deklaracji zawierającej takie życzenie. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z religii jest przeprowadzany zgodnie z „Zasadami oceniania 

osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach”, określonymi przez Komisję 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (KWEP-C-464/08, 25 sierpnia 

2008). 

7. Zgodnie z Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce przygotowanie do 

sakramentów świętych odbywa się zasadniczo w parafii zamieszkania ucznia. Rodzice 

powinni zgłosić zamiar przystąpienia dziecka do I Komunii św. lub bierzmowania księdzu 

proboszczowi i uzgodnić z nim zasady przygotowania do przyjęcia sakramentu. 

8. W przypadku przygotowania uczniów do sakramentów świętych poza parafią 

zamieszkania, np. w ośrodkach formacyjnych katechezy domowej, należy o tym fakcie 

powiadomić proboszcza miejsca zamieszkania i uzyskać jego aprobatę. 
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