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Pani 

Barbara Nowak 

Małopolski Kurator Oświaty 

ePUAP

Szanowna Pani Kurator,

na podstawie doniesień medialnych1 oraz pisma skierowanego do Rzecznika 

Praw Obywatelskich przez Posłanki na Sejm RP Kingę Gajewską, Katarzynę Lubnauer, 

Barbarę Nowacką i Krystynę Szumilas oraz Posła na Sejm RP Aleksandra Miszalskiego 

Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację o publicznej zapowiedzi Pani Kurator 

dotyczącej nakłaniania dyrektorów szkół publicznych do nieumieszczania lekcji religii 

na pierwszych i istotnych godzinach lekcyjnych. 

Pragnę uprzejmie zwrócić uwagę Pani Kurator, że do Rzecznika Praw 

Obywatelskich od lat kierowane są wnioski rodziców dzieci nieuczęszczających na 

lekcje religii, zawierające postulat umieszczania tych zajęć na pierwszych bądź 

ostatnich godzinach lekcyjnych. Wnioskodawcy Ci zwracają uwagę, że konieczność 

1 https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,29008383,kurator-barbara-nowak-religia-
nie-powinna-wypadac-na-pierwszej.html 
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oczekiwania na okienkach w bibliotece, czy świetlicy może być dla ich dziecka źródłem 

poczucia wykluczenia. Sygnalizowany jest też niekiedy problem organizowania  na 

lekcjach religii podczas nieobecności katechety zastępstw z przedmiotów 

obowiązkowych dla wszystkich uczniów. 

Problematyka ta była już przedmiotem wystąpienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich skierowanego do Ministra Edukacji Narodowej2. W udzielonej RPO 

odpowiedzi Minister wskazał, że warunki organizacyjne nauki religii i etyki w szkole, 

związane m. in. z ustalaniem miejsca tych zajęć w planie lekcji oraz zapewnieniem 

opieki lub zajęć wychowawczych uczniom, którzy w tej nauce nie uczestniczą, należą 

do wyłącznych kompetencji dyrektora szkoły3, co wynika z art. 68 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021  r. poz. 1082 ze zm.). Zgodnie zaś z art. 

110 ust. 4 tej ustawy, to dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 

edukacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627 ze zm.), 

zwracam się do Pani Kurator z uprzejmą prośbą o wskazanie podstawy prawnej 

zalecania dyrektorom szkół publicznych nieumieszczania lekcji religii na pierwszych i 

ostatnich godzinach lekcyjnych.

2 
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20MEN%20%20ws%
2C%20lekcji%20religii%2C%205.10.2020.pdf 

3 
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowied%C5%BA%20MEiN%2C%209.11.2020.
pdf 
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Z wyrazami poważania

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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