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Szanowna Pani!  
 

Odpowiadając na pismo przesłane 4 stycznia br. pocztą elektroniczną do 
MEN w sprawie możliwości pełnienia przez nauczyciela religii funkcji 
wychowawcy klasy uprzejmie informuję, że przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i  
sposobu organizowania nauki religii w  publicznych przedszkolach i szkołach 
(Dz. U. z 1992 r. Nr. 36, poz. 155, z późn. zm.) stanowi wprost, że nauczyciel 
religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków 
wychowawcy klasy. Oznacza to, że nauczyciel religii, który jest zatrudniony 
w szkole publicznej na podstawie imiennego skierowania do nauczania religii 
wydanego przez właściwe władze zwierzchnie kościoła lub innego związku 
wyznaniowego (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia), nie może pełnić funkcji 
wychowawcy klasy, czyli objęcie wychowawstwa klasy nie powinno być mu 
proponowane, a on sam nie może takiej propozycji przyjąć. 

Przedstawiona wyżej zasada została przyjęta w porozumieniu  
z władzami zwierzchnimi kościołów i innych  związków wyznaniowych. Wynika 
ona m.in. ze szczególnego charakteru pracy nauczyciela religii oraz jego 
podwójnej podległości służbowej: jako pracownik szkoły podlega on dyrektorowi 
szkoły1, natomiast jako nauczyciel religii podlega władzom zwierzchnim 
kościoła lub związku wyznaniowego, od których otrzymał skierowanie 
uprawniające do nauczania w szkole publicznej religii określonego wyznania.  

Imienne skierowanie do pracy w danej szkole, wydane przez właściwe 
władze zwierzchnie kościoła lub innego związku wyznaniowego jest warunkiem 
niezbędnym do zawarcia umowy o pracę, czyli zatrudnienia nauczyciela religii. 
Skierowanie to może zostać cofnięte przez wydającego, co jest równoznaczne 
z  utratą przez nauczyciela religii uprawnień do nauczania religii w danej szkole 
(przepis § 5 ust. 2 rozporządzenia) oraz z rozwiązaniem w tej szkole stosunku 
pracy z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania.2 
 

Zawarte w przepisach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania 
stosunku pracy z nauczycielem religii zastrzeżenie możliwości cofnięcia 

                                            
1 Art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967). 
2 Art. 23 ust.1 pkt 6 ww. ustawy. 
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skierowania przez władze zwierzchnie kościołów i związków wyznaniowych  
w trakcie roku szkolnego (równoznacznego z ustaniem stosunku pracy w danej 
szkole) w istotny sposób ogranicza możliwość przyjęcia przez niego funkcji 
wychowawcy klasy. 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja nauczyciela przedmiotu 
zaliczanego do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zatrudnionego w oparciu  
o przepis art. 10 ustawy Karta Nauczyciela, który ponadto uczy religii 
(na podstawie imiennego skierowania wydanego przez kościelne władze 
zwierzchnie). W takim przypadku cofnięcie skierowania do nauczania religii 
w danej szkole nie powodowałoby ustania stosunku pracy i nie miałoby wpływu 
na pozostały zakres jego obowiązków, w tym na ewentualne pełnienie przez 
niego funkcji wychowawcy klasy.  

Decyzję w sprawie powierzenia nauczycielom obowiązków 
wychowawców klas podejmuje dyrektor szkoły.  
 Jednocześnie informuję, że Minister Edukacji Narodowej w kwietniu ub. r. 
podjął decyzję o rezygnacji z dalszych prac legislacyjnych nad projektem 
rozporządzenia, które w lutym 2018 r. było przedstawione do konsultacji 
społecznych.  

 
 
Z poważaniem 

 
 Katarzyna Koszewska 

Dyrektor 

Departament Kształcenia Ogólnego 

/ – podpisany cyfrowo/ 


