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ASPEKTY PRAWNE ORGANIZACJI REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W 

KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

Uczestniczenie uczniów szkół i placówek w rekolekcjach wielkopostnych jest jednym z 

elementów katechizacji. Zgodnie § 10 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

kwietnia 1992 roku  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), uczniowie szkół i placówek oświatowych 

uzyskują trzy wolne dni na uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych. W czasie ich 

trwania opiekę nad uczniami sprawują katecheci. Czas rekolekcji nie jest czasem wolnym od 

pracy dla nauczycieli. Coraz częstsza jest praktyk polegająca na odbywaniu lekcji w okresie 

rekolekcji w systemie skróconym. Jednakże takie rozwiązanie nie ma podstaw prawnych. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nie zawsze osiągany jest zamierzony cel, jakim 

było włączenie rekolekcji do katechizacji uczniów w danej szkole. W wielu przypadkach 

frekwencja podczas mszy rekolekcyjnych jest wysoce niezadawalająca.  

Dotychczasowe doświadczenia powinny inspirować do pewnych zmian przepisów, aby okres 

przeznaczony na rekolekcje wielkopostne był bardziej efektywnie wykorzystywany. Wydaje 

się również, że uzasadnione byłoby pozostawienie większej swobody dyrekcji szkół w 

organizacji rekolekcji w szkole, gdyż nie zawsze konieczne jest bezwzględne zawieszanie 

zajęć lekcyjnych na okres trzech dni, a możliwe jest na przykład skrócenie lekcji w tym 

okresie. Również nałożenie jedynie na katechetów obowiązku sprawowanie opieki nad 

uczniami w okresie rekolekcji powoduje, że zwykle nie są oni w stanie wypełnić ciążącego na 

nich obowiązku.    

 

LEGAL ASPECTS OF ORGANIZING LENT RETREAT IN THE CONTEXT OF 

SCHOOL FUNCTIONING 

In the case of schools and educational institutions students' attendance in Lent retreat is one of 

key elements of religious instruction. In accordance with the government order issued by the 

Minister of National Education on 14 April 1992 regarding provisions for religious education 

in state schools (Journal of Laws, No. 36, item 155 with later amendments) students attending 

schools and other educational institutions are granted three days off school so that they can 

take part in Lent retreat. During this time religious instruction teachers are responsible for 

students.  Lent retreat is not time off work for teachers. During Lent retreat various tasks can 

be assigned to teachers by the school's principal. It is worth noting that the practice of running 



shortened classes during Lent retreat is becoming more and more common. However, it must 

pointed out that such a solution has no legal basis. 

 


