
 

Adam Balicki 

 

ASPEKTY PRAWNE WSPÓŁPRACY DYREKTORA SZKOŁY PUBLICZNEJ Z 

KOŚCIOŁAMI I INNYMI ZWIĄZKAMI WYZNANIOWYMI 

Nauczanie religii odgrywa bardzo ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia. Jest ono 

obecne w polskim systemie oświaty. Zgodnie z przepisem art. 12 ustawy o systemie oświaty, 

nauka religii jest organizowana na życzenie rodziców w publicznych przedszkolach, szkołach 

podstawowych, gimnazjach i ponadgimnajalnych. Kształt przepisów dotyczących nauczania 

religii w szkołach i przedszkolach publicznych nakłada obowiązek współpracy dyrektora 

szkoły z Kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie nauczania religii. Najbardziej 

widoczne jest to w zakresie zatrudniania nauczycieli religii. Wprawdzie podmiotem 

zatrudniającym nauczyciela religii jest dyrektor szkoły, jednakże nie może on zatrudnić osoby 

nie posiadającej misji kanonicznej. Kościoły i związki wyznaniowe mają również możliwość 

cofnięcia misji kanonicznej, co skutkuje zwolnieniem takiego nauczyciela, nawet w ciągu 

roku szkolnego. Obowiązek wspomnianej współpracy widoczny jest również przy organizacji 

rekolekcji wielkopostnych. Nie są to jedyne sfery współpracy szkoły z Kościołami i 

związkami wyznaniowymi. Wspomniana współpraca powinna być jak najściślejsza, gdyż w 

wielu aspektach pracy szkoły może ona przynieść pozytywne rezultaty wychowawcze. 
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LEGAL ASPECTS OF THE SCHOOL OF PUBLIC COOPERATION WITH 

CHURCHES AND RELIGIOUS DENOMINATIONS 

Religious education plays a very important role in the upbringing of the young generation. It 

is present in the Polish educational system. The provisions on religious education in schools 

and preschools requires cooperation of the school and churches and religious organizations in 

the field of religious education. This is most evident in the employment of teachers of 

religion. Although the subject of employing a teacher of religion is director of the school, but 

he can not hire a person lacking canonical mission. Churches and religious organizations are 

also able to release a teacher, even during the school year. The obligation of the cooperation is 

also seen in the organization of the Lenten retreat. The are not the only areas of cooperation 



should be the closest possible, as in many aspects of school can bring positive outcomes of 

education. 
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