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Podstawa prawna
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn.2 kwietnia 1997r.
• Ustawa z dn. 17 maja 1989r o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania (Dz.U. Nr 231 z 2005r, poz.1965, tekst jednolity)
• Karta Nauczyciela - Ustawa z 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 
2017 r., poz. 1189) -> nowa Karta Nauczyciela 1.09.2018)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
• Ilość uczniów

• Programy nauczania
• Zatrudnienie: Misja kanoniczna + kwalifikacje oświatowe 
(porozumienia) rozp.MEN (Dz.U. Nr 50 z 2009r, poz.400)

Kościół Państwo
• Nauczane treści

• Podstawa programowa

• Podręczniki

• Termin zajęć

• Forma zajęć

• Kwalifikacje pedagogiczne

• Wymagania oświatowe

• Sprawy pracownicze

Utworzenie punktu katechetycznego
• Podstawa programowa kościoła
• Nauczyciel o odpowiednich kwalifikacjach

• Lista uczniów/oddziałów/godzin
• Pismo do wydziału oświaty  

• Dokumenty nauczyciela
• Terminy



Organizacja roku szkolnego
• Podział na grupy
• Podręczniki, programy nauczania

• System oceniania
• Zaświadczenia i ocenianie

• Dzienniki
• Rozliczenie godzin

• Terminy !

Współpraca z instytucjami
• Organ prowadzący

• Dzieci z terenu innej gminy
• Szkoła nauczyciela katechety

• Szkoły uczniów
• Współpraca kościoła ze szkołami

Awans zawodowy nauczyciela katechety
• Dokumentacja
rozp.MEN z dnia 1 marca 2013r. (Dz.U. poz.393) + zmiany 2018!
• Rada rodziców

• Szkolenia i kursy

Gdzie szukać wsparcia
• Znać prawo

• Kontakty indywidualne
• Urzędnicy

• Fora: 
 K.Zielonoświątkowy: katechetyka.pl

 KCh Baptystów: baptysci.pl -> Służba Katechetyczna -> Nauczanie z 
oświatą
 misjapokolen.org -> Giełda pomysłów
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