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AWANS ZAWODOWY KATECHETY
POSTEÎPOWANIE KWALIFIKACYJNE
Â NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
NA STOPIEN

Od 6 kwietnia 2000 r. obowiaÎzuje w szkole nowy system awansu
zawodowego zwiaÎzany z czterema etapami pracy nauczycielskiej.
RozpoczynajaÎc praceÎ w szkole, katecheta staje sieÎ nauczycielem stazÇystaÎ, potem kontraktowym, mianowanym i wreszcie mozÇe uzyskacÂ
stopienÂ nauczyciela dyplomowanego.
Zasady awansu i caøaÎ procedureÎ opisuje Karta Nauczyciela1, a wymagania, jakim muszaÎ sprostacÂ nauczyciele ubiegajaÎcy sieÎ o kolejny
stopienÂ, zawarte saÎ w rozporzaÎdzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli2. StosujaÎc sieÎ do zalecenia Dyrektorium
katechetycznego KosÂcioøa katolickiego w Polsce3, z nowych sÂciezÇek
awansu korzystajaÎ katecheci jako peønoprawni nauczyciele4. Zagad1

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ± Karta Nauczyciela (ze zm.; tekst jednolity
wedøug: Dz. U. z 1997 r., Nr 56, poz. 357; z 1998 r., Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118;
z 2000 r., Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239; z uwzgleÎdnieniem ¹Ustawy czyszczaÎcejº ±
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie osÂwiaty, ustawy ±
Przepisy wprowadzajaÎce reformeÎ ustroju szkolnego, ustawy ± Karta Nauczyciela oraz
niektoÂrych innych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 111, poz. 1194).
2
Dz. U. Nr 7, poz. 825, z poÂzÂn. zm. (dalej: R).
3
Por. Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa katolickiego w Polsce, KrakoÂw 2001,
nr 152, 158.
4
Dokumenty nie precyzujaÎ dodatkowych warunkoÂw oraz wymaganÂ wynikajaÎcych ze specyfiki nauczanego przedmiotu, jakie powinni speøniacÂ nauczyciele religii.
Nie ma wieÎc odreÎbnych kryterioÂw dotyczaÎcych aktywnosÂci intelektualnej i pastoralnej
katechetoÂw, a takzÇe zasad oficjalnego potwierdzania ich osiaÎgnieÎcÂ i postaw oraz kom-
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nienie to nalezÇy do wazÇnych spraw zwiaÎzanych z organizacjaÎ nauczania religii w zreformowanej szkole.
W niniejszym artykule przedstawi sieÎ procedureÎ posteÎpowania
kwalifikacyjnego na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego, uwagi
praktyczne dotyczaÎce kompletowania teczki i zawartosÂci dokumentacji katechetycznej5 oraz proÂbeÎ oceny tego dosÂwiadczenia.

UWAGI WSTEÎPNE

KazÇdy stopienÂ awansu wymaga od katechety konstrukcji planu
wøasnego rozwoju zawodowego, w ktoÂrym nalezÇy ujaÎcÂ roÂzÇne obszary
formacji (doktrynalnej, humanistycznej, metodologicznej i duchowej)6, podejmowane zadania ± uwzgleÎdniajaÎce powinnosÂci i wymagania z rozporzaÎdzenia o awansie, formy ich realizacji, okresÂlony
czas i sposoÂb udokumentowania. Przede wszystkim ma oddawacÂ
obraz systematycznej pracy na roÂzÇnych pøaszczyznach zÇycia szkolnego i parafialnego, gdyzÇ w pracy nauczyciela religii elementy te sieÎ
uzupeøniajaÎ7. ¹W warunkach polskich, bioraÎc pod uwageÎ historyczne
petencji merytorycznych, metodycznych i pedagogiczno-formacyjnych. W przypadku
katechetoÂw obowiaÎzujaÎ te same przepisy osÂwiatowe co nauczycieli innych przedmiotoÂw.
5
Szerzej na ten temat: Awans zawodowy nauczyciela religii, red. J. Szpet,
D. Jackowiak, PoznanÂ 2001; L. D e m b s k i, Co po stazÇu?, ¹Katechetaº, 45(2001),
nr 6, s. 50-52; L. D e m b s k i, Nauczycielu dobry... nauczycielu dyplomowany..., czyli
o drodze na szczyty, ¹Katechetaº, 45(2001), nr 9, s. 63-65; A. M a j, Awans zawodowy
katechetoÂw ± uwagi praktyczne, ¹Zeszyty Formacji KatechetoÂwº, 2(2002), nr 3, s. 80-82; J. P i e l a c h o w s k i, RozwoÂj i awans zawodowy nauczyciela, PoznanÂ 2001, s. 5359; H. S t a c h a nÂ c z y k, A. D r z e w i nÂ s k a, Dokumentacja na stopienÂ awansu zawodowego w nowej wersji. CzeÎsÂcÂ II dla nauczycieli mianowanych, Katowice 2002, s. 40;
Stopnie awansu zawodowego nauczyciela, Lublin 2000; K. W a s i l u k, A. Z i e l i nÂ s k a,
B. S o c z y nÂ s k i, Awans zawodowy nauczycieli, GdanÂsk 2000; E. W i e c z o r e k,
Wniosek i dokumentacja awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, w:
Nowa szkoøa. Prawo i organizacja D 2.8, red. E. Wieczorek, Warszawa 2001, s. 14-31.
6
Dyrektorium ogoÂlne o katechizacji, PoznanÂ, nr 233-252 (dalej DOK).
7
Por. Dyrektorium katechetyczne, nr 82.
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uwarunkowania oraz utwierdzonaÎ przez ostatnie dziesieÎciolecia tradycjeÎ katechetycznaÎ, nalezÇy szkolne nauczanie religii traktowacÂ jako
czeÎsÂcÂ katechezy, tj. jako specyficznaÎ formeÎ katechezy [...]. Szkolne
nauczanie religii winno zatem wypeøniacÂ zaroÂwno zadania postawione przez KosÂcioÂø, jak i wybrane cele, wyznaczone przez szkoøeÎº8.
Ponadto, przygotowujaÎc plan rozwoju, katecheta powinien wziaÎcÂ
pod uwageÎ nie tylko døugosÂcÂ stazÇu, ale i czas, w ktoÂrym zamierza
zøozÇycÂ wniosek rozpoczynajaÎcy posteÎpowanie kwalifikacyjne. IstniejaÎ ku temu przynajmniej dwie przesøanki. Po pierwsze, jezÇeli nauczyciel chce, by posteÎpowanie kwalifikacyjne rozpoczeÎøo sieÎ jak najszybciej po zakonÂczeniu stazÇu, to w swoim planie ujmie przedsieÎwzieÎcia, ktoÂre mu pomogaÎ zrealizowacÂ zaroÂwno 1, jak i 2 ust. § 5 R.
Po drugie, jezÇeli zamierza rozciaÎgnaÎcÂ w czasie zakonÂczenie stazÇu
i zøozÇenie wniosku, to w planie rozwoju mozÇe umiesÂcicÂ tylko powinnosÂci, ktoÂre umozÇliwiaÎ mu realizacjeÎ ust. 1 § 5 R, poniewazÇ speønienie wymaganÂ okresÂlonych w ust. 2 § 5 usytuuje w okresie pomieÎdzy
zakonÂczeniem stazÇu a rozpoczeÎciem procedury kwalifikacyjnej9. Tak
opracowany plan musi bycÂ zatwierdzony przez dyrektora szkoøy.
Po zakonÂczonym stazÇu nalezÇy napisacÂ sprawozdanie. Znowelizowane rozporzaÎdzenie podnosi wyrazÂnie rangeÎ sprawozdania solidnie
udokumentowanego. Powinno obejmowacÂ realizacjeÎ poszczegoÂlnych punktoÂw planu rozwoju, a takzÇe wszystkie inne dziaøania, ktoÂre
zostaøy zrealizowane, ale z roÂzÇnych powodoÂw nie znalazøy sieÎ w planie; dobrze by byøo, aby te zadania byøy uzasadnione, dlaczego je
wykonano. RoÂwniezÇ zadania niezrealizowane powinny miecÂ uzasadnienie.
OstatniaÎ czynnosÂciaÎ formalnaÎ przed zøozÇeniem wniosku jest wystawienie oceny dorobku zawodowego. Dokonuje jej dyrektor szkoøy. Ocena mozÇe bycÂ pozytywna albo negatywna, winna bycÂ sporzaÎdzona na pisÂmie i zawieracÂ uzasadnienie oraz pouczenie o mozÇliwosÂci
wniesienia odwoøania. Od oceny dorobku zawodowego nauczyciel
ma prawo odwoøywacÂ sieÎ do organu sprawujaÎcego nadzoÂr pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ ten musi
8
9

TamzÇe.
L. D e m b s k i, Nauczycielu dobry, s. 63.
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rozpatrzycÂ to odwoøanie w terminie 21 dni i jego decyzja jest ostateczna10.
W staraniach o stopienÂ nauczyciela dyplomowanego najistotniejsze znaczenie ma jednak skompletowanie dokumentacji, ktoÂra podlega ocenie przez komisjeÎ ds. stopni awansu zawodowego. Prawo
w tym przypadku nie przewiduje osobistego uczestnictwa kandydata
w procedurze dziaøania komisji kwalifikacyjnej. Procedura ubiegania
sieÎ o ten stopienÂ jest wieÎc inna nizÇ w przypadku starania sieÎ o stopienÂ
nauczyciela kontraktowego i mianowanego, ktoÂrzy oproÂcz dokumentacji zdajaÎ przed komisjaÎ egzamin.

I. WNIOSEK O PODJEÎCIE POSTEÎPOWANIA
KWALIFIKACYJNEGO

Zgodnie z art. 9d, ust. 2 Karty Nauczyciela katecheta mianowany
mozÇe zøozÇycÂ wniosek o podjeÎcie posteÎpowania kwalifikacyjnego do
organu sprawujaÎcego nadzoÂr pedagogiczny, w terminie trzech lat od
daty otrzymania oceny dorobku zawodowego za okres stazÇu11. A zatem w przeciwienÂstwie do katechetoÂw stazÇystoÂw i kontraktowych
przepisy prawa pozostawiajaÎ nauczycielom mianowanym duzÇo czasu
na przygotowanie i zøozÇenie wniosku.
Dokumentacja zaøaÎczona do wniosku o rozpoczeÎcie posteÎpowania kwalifikacyjnego na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego powinna zawieracÂ:
± dokumenty potwierdzajaÎce posiadanie kwalifikacji zawodowych lub posÂwiadczone kopie tych dokumentoÂw12,
10

Art. 9c, ust. 6, 8 i 9 Karty Nauczyciela.
We wniosku nalezÇy zamiesÂcicÂ nasteÎpujaÎce dane: imieÎ i nazwisko, stanowisko,
adres, nazweÎ miejscowosÂci, dateÎ sporzaÎdzenia wniosku, adresata ± organ sprawujaÎcy
nadzoÂr pedagogiczny, informacjeÎ o døugosÂci stazÇu i otrzymaniu pozytywnej oceny
dorobku zawodowego, posiadane kwalifikacje, dateÎ rozpoczeÎcia i zakonÂczenia stazÇu,
dateÎ dokonania oceny dorobku zawodowego.
12
W tej materii obowiaÎzujaÎ przepisy zawarte w porozumieniu pomieÎdzy KonferencjaÎ Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w dniu 6 wrzesÂnia
11
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± akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego13,
± zasÂwiadczenie pracodawcy o wymiarze zatrudnienia katechety
oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stazÇu; w przypadku nauczyciela religii, ktoÂry w okresie odbywania stazÇu
zmieniø miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku
szkoøach, w kazÇdej w wymiarze mniejszym nizÇ poøowa obowiaÎzujaÎcego wymiaru zajeÎcÂ, nalezÇy zaøaÎczycÂ zasÂwiadczenia ze wszystkich
szkoÂø, w ktoÂrych nauczyciel byø zatrudniony w okresie stazÇu, o ile
nie jest mozÇliwe ± udokumentowanie zatrudnienia sÂwiadectwami
pracy,
± zatwierdzony plan rozwoju zawodowego,
± sprawozdanie z jego realizacji,
± oceneÎ dorobku zawodowego za okres stazÇu,
± dokumentacjeÎ potwierdzajaÎcaÎ speønienie wymaganÂ zawartych
w § 5, ust. 2 R14.
Dokumentacja ta powinna obejmowacÂ nasteÎpujaÎce obszary
pracy15:
1. Opracowywanie i wdrazÇanie przedsieÎwzieÎcÂ i programoÂw na
rzecz doskonalenia i podwyzÇszania jakosÂci pracy szkoøy, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejeÎtnosÂci stosowania technologii
komputerowej i informacyjnej16;
2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Porozumienie to
precyzuje i wprowadza w zÇycie zapis konkordatowy moÂwiaÎcy, zÇe ¹kryteria wyksztaøcenia pedagogicznego oraz forma i tryb uzupeønienia tego wyksztaøcenia beÎdaÎ przedmiotem uzgodnienÂ kompetentnych wøadz panÂstwowych z KonferencjaÎ Episkopatu
Polskiº (art. 12, 3). DoøaÎcza sieÎ kserokopie: dyplomu ukonÂczenia studioÂw wyzÇszych,
studioÂw podyplomowych, kursoÂw kwalifikacyjnych potwierdzajaÎcych zdobycie dodatkowych kwalifikacji, np. do nauczania drugiego przedmiotu.
13
Uwierzytelniona kopia.
14
Por. § 7 R.
15
Zob. § 5, ust. 2 R.
16
Przykøadowe dziaøania i osiaÎgnieÎcia: opracowane i wdrozÇone programy, np.
autorski program rekolekcji, program katechezy sakramentalnej przed I komuniaÎ sÂw.
itp. (z podaniem tematu, celoÂw operacyjnych, zarysu materiaøu, procedur osiaÎgania
celoÂw, form i metod realizacji, ewaluacji); zorganizowanie pielgrzymki dla dzieci,
møodziezÇy, rodzicoÂw, nauczycieli; prowadzenie zajeÎcÂ w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programoÂw multimedialnych i internetu; opracowanie na komputerze
roÂzÇnorodnych materiaøoÂw dydaktycznych i szkolnych, np. konspektoÂw katechez, na-
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2. UmiejeÎtnosÂcÂ dzielenia sieÎ swojaÎ wiedzaÎ i dosÂwiadczeniem z innymi pracownikami szkoøy17;
3. RealizacjeÎ co najmniej czterech z nasteÎpujaÎcych zadanÂ:
± opracowanie i wdrozÇenie programu dotyczaÎcego dziaøanÂ edukacyjnych, wychowawczych, opiekunÂczych lub innych zwiaÎzanych
odpowiednio z osÂwiataÎ, pomocaÎ spoøecznaÎ lub posteÎpowaniem
w sprawie nieletnich18,
± opracowanie co najmniej dwoÂch publikacji, referatoÂw lub innych materiaøoÂw zwiaÎzanych z wykonywanaÎ pracaÎ i opublikowanie
ich, wygøoszenie lub popularyzacja w innej formie19,
± prowadzenie otwartych zajeÎcÂ, w szczegoÂlnosÂci dla nauczycieli
Ç
stazystoÂw i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie dziaøanÂ
zwiaÎzanych z wewnaÎtrzszkolnym doskonaleniem zawodowym20,
rzeÎdzi ewaluacyjnych, kryterioÂw oceniania, rozkøadu materiaøu, tekstoÂw do gazetki
szkolnej; ¹sÂladyº korzystania z edukacyjnych i katolickich stron internetowych.
17
Np. peønienie funkcji opiekuna stazÇu; opracowanie programu i przeprowadzenie
szkolenia rady pedagogicznej na wybrany temat; peønienie funkcji przewodniczaÎcego
zespoøu przedmiotowego; prowadzenie katechez otwartych, np. kolezÇenÂskich; opracowanie i opublikowanie materiaøoÂw dydaktyczno-metodycznych z zakresu katechezy
i duszpasterstwa; przeprowadzenie badanÂ pedagogicznych, opracowanie ich wynikoÂw
i przedstawienie radzie pedagogicznej; dzielenie sieÎ swojaÎ wiedzaÎ teologicznaÎ i dosÂwiadczeniem duszpasterskim podczas spotkanÂ z nauczycielami, wychowawcami i z pozostaøym personelem szkoøy; analizowanie i rozwiaÎzywanie problemoÂw wychowawczych.
18
Zadanie to mozÇna speønicÂ m.in. przez opracowanie i wdrozÇenie programu
autorskiego, np. programu nauczania, wychowania, pracy z uczniem ¹trudnymº, formacji staøej, kursu przedmaøzÇenÂskiego, rekolekcji dla dzieci, møodziezÇy, nauczycieli
(doøaÎczycÂ nalezÇy program); uczestnictwo w opracowywaniu programu wychowawczego szkoøy, opracowanie programu oddziaøywania profilaktycznego itp.
19
Potwierdzeniem realizacji zadania mozÇe bycÂ opublikowana ksiaÎzÇka lub artykuø
z opisem bibliograficznym i doøaÎczonym tekstem, referat wygøoszony np. na zespole
przedmiotowym, posiedzeniu rady pedagogicznej lub spotkaniu z rodzicami z zaøaÎczonym tekstem; mozÇna doøaÎczycÂ tezÇ inne materiaøy zwiaÎzane z pracaÎ katechetycznaÎ,
duszpasterskaÎ i pedagogicznaÎ.
20
Przykøadowe dziaøania: opieka nad nauczycielem stazÇystaÎ (plan pracy opiekuna,
przykøadowe scenariusze zajeÎcÂ, arkusze hospitacji itp.); przeprowadzenie miniwarsztatoÂw dla rady pedagogicznej na wybrany temat (program warsztatoÂw, materiaøy dydaktyczne); wygøoszenie homilii, kazanÂ, nauk rekolekcyjnych, prelekcji dla grona pedagogicznego, ucznioÂw, rodzicoÂw, pracownikoÂw szkoøy (nalezÇy doøaÎczycÂ teksty materiaøoÂw);
zajeÎcia otwarte dla rodzicoÂw (z dokumentacjaÎ spotkanÂ i przekazywanych tresÂci).
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± aktywna i systematyczna wspoÂøpraca ze strukturami samorzaÎdowymi lub innymi organizacjami dziaøajaÎcymi na rzecz edukacji,
pomocy spoøecznej lub posteÎpowania w sprawach nieletnich21,
± wykonywanie zadanÂ egzaminatora okreÎgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegajaÎcych sieÎ o awans zawodowy, rzeczoznawcy do
spraw programoÂw nauczania, podreÎcznikoÂw, sÂrodkoÂw dydaktycznych, programoÂw wychowania przedszkolnego22,
± peønienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera terapeuty23,
± uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umozÇliwiajaÎcych poszerzenie zakresu dziaøanÂ edukacyjnych, wychowawczych,
opiekunÂczych lub innych zwiaÎzanych z zadaniami szkoøy,
± wykonywanie samodzielnie lub we wspoÂøpracy z zespoøem innych dziaøanÂ na rzecz edukacji, pomocy spoøecznej, posteÎpowania
w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczaÎcych osiaÎgnieÎcÂ w pracy24;
4. UdokumentowanaÎ umiejeÎtnosÂcÂ rozpoznawania i rozwiaÎzywania problemoÂw edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzgleÎdnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoøy, w ktoÂrej nauczyciel jest zatrudniony.
21
Np.: wspoÂøpraca z samorzaÎdem mieszkanÂcoÂw przy organizacji uroczystosÂci
kosÂcielno-panÂstwowych, rozrywkowych, sportowych itp.; wspoÂøpraca z ruchami i stowarzyszeniami religijnymi, z muzeum, bibliotekaÎ, z artystami; wøaÎczanie sieÎ do akcji
humanitarnych, np. organizowanych przez Caritas; wspoÂlne dziaøania z TV, prasaÎ,
radiem, policjaÎ, søuzÇbaÎ zdrowia, poradniaÎ psychologiczno-pedagogicznaÎ.
22
NalezÇy doøaÎczycÂ dokumentacjeÎ posÂwiadczajaÎcaÎ peønienie funkcji.
23
NalezÇy doøaÎczycÂ dokumenty potwierdzajaÎce peønienie funkcji lub wykonywanie danej pracy.
24
Przykøadowe dziaøania: prowadzenie zajeÎcÂ katechetycznych poza szkoøaÎ ± np.
w kosÂciele, muzeum misyjnym, w plenerze; przygotowywanie møodziezÇy do konkursoÂw i olimpiad; organizowanie uroczystosÂci w szkole i poza szkoøaÎ ± np. wigilii, imprez
lokalnych (religijnych, sportowych, kulturalnych, ekologicznych); prowadzenie wspoÂøpracy mieÎdzynarodowej; organizowanie spotkanÂ ± np. z alumnami, przedstawicielami
zgromadzenÂ zakonnych, misjonarzami, ciekawymi ludzÂmi; wøaÎczanie sieÎ w dziaøalnosÂcÂ
spoøecznaÎ; wspoÂøorganizowanie dzieciom, møodziezÇy, rodzicom, nauczycielom i pozostaøym pracownikom szkoøy czasu wolnego (rekolekcje, oazy, obozy, kolonie, wycieczki); nagroda Kuratora OsÂwiaty; licencjat, doktorat, stopienÂ specjalizacji zawodowej.
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Poprzez opis i analizeÎ podejmowanych dziaøanÂ w zakresie pkt 1 i 2
nalezÇy wykazacÂ, w jaki sposoÂb zdobyta wiedza i umiejeÎtnosÂci byøy
wykorzystywane do doskonalenia wøasnego warsztatu pracy, jakie
zadania nauczyciel realizowaø i jakie one przyniosøy efekty szkole,
uczniowi lub sÂrodowisku. Pod pojeÎciem warsztatu nauczyciela nalezÇy
rozumiecÂ ukøad celowo dobranych procedur posteÎpowania, sposoboÂw i metod dziaøania, dokumentoÂw prawnych i planistyczno-organizacyjnych, jak roÂwniezÇ zÂroÂdeø wiedzy i sÂrodkoÂw materialno-technicznych, ktoÂre søuzÇaÎ katechizowanym do uczenia sieÎ, a katechecie
do nauczania, opieki i wychowania, a takzÇe doskonalenia wøasnej
pracy zawodowej25.
Do wniosku o podjeÎcie posteÎpowania kwalifikacyjnego katecheci
mogaÎ zaøaÎczycÂ ± poza dokumentacjaÎ wymienionaÎ w § 7, ust. 1 i 2 R ±
innaÎ dokumentacjeÎ, sÂwiadczaÎcaÎ o ich osiaÎgnieÎciach zawodowych,
zwøaszcza katechetyczno-pastoralnych.
Aktualne rozporzaÎdzenie szczegoÂøowo opisuje formeÎ, w jakiej
nauczyciel dyplomowany ma przedstawicÂ speønienie wymaganÂ kwalifikacyjnych. Prawodawca wymaga, aby forma byøa dopasowana do
realizowanych wymaganÂ. Nauczyciel nie mozÇe wieÎc wybracÂ takiego
sposobu dokumentowania, jaki najbardziej mu odpowiada, lecz musi
trzymacÂ sieÎ sÂcisÂle wymaganÂ stawianych w § 7, ust. 4 R. Warto precyzyjnie stosowacÂ sieÎ do tych zapisoÂw. A zatem dokumentacjeÎ, o ktoÂrej
mowa w § 7, ust. 1, pkt 5 R, nalezÇy przedstawicÂ w formie:
± opisu i analizy realizacji wymaganÂ, o ktoÂrych mowa w § 5, ust. 2,
pkt 1 i 2,
± pisemnego sprawozdania z realizacji wybranych zadanÂ, o ktoÂrych mowa w ust. 2, pkt 3,
± opisu i analizy co najmniej dwoÂch przypadkoÂw rozpoznawania
i rozwiaÎzywania problemoÂw edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzgleÎdnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoøy, w ktoÂrej nauczyciel jest zatrudniony,
± zasÂwiadczenÂ i materiaøoÂw potwierdzajaÎcych peønienie funkcji,
prowadzenie dziaøanÂ lub wykonywanie zadanÂ zwiaÎzanych ze speønia25

s. 153.

I. K r oÂ l, J. P i e l a c h o w s k i, Nauczyciel i jego warsztat pracy, PoznanÂ 1997,
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niem wymaganÂ okresÂlonych w § 5, ust. 2, jezÇeli nie wynika to z planu
rozwoju zawodowego.
Ten ostatni zapis jest zasadny, ogranicza bowiem nadmiar dokumentacji, podnosi rangeÎ sprawozdania, a przede wszystkim podkresÂla znaczenie oceny dorobku zawodowego za okres stazÇu. Takie sformuøowanie wzmacnia wieÎc roleÎ dyrektora szkoøy w okresie odbywania stazÇu przez podlegajaÎcego mu katecheteÎ. Ma on gromadzicÂ ¹informacje o realizacji przez nauczyciela zadanÂ wynikajaÎcych z jego
planu rozwoju zawodowego oraz efektach prowadzonych przez nauczyciela zajeÎcÂº26. Zainteresowany nauczyciel powinien jednakzÇe
rozwazÇycÂ, ¹czy pominieÎcie materiaøoÂw o szczegoÂlnym znaczeniu dla
wøasnego warsztatu pracy i jakosÂci pracy szkoøy, wypracowanych
w czasie stazÇu, nie nalezÇy przedøozÇycÂ do analizy komisjiº27. Z pewnosÂciaÎ katecheta ubiegajaÎcy sieÎ o stopienÂ nauczyciela dyplomowanego ¹wzmocniº w ten sposoÂb swoÂj wniosek.

II. POWOèYWANIE I SKèAD KOMISJI

KomisjeÎ kwalifikacyjnaÎ dla nauczycieli ubiegajaÎcych sieÎ o awans
na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego powoøuje organ sprawujaÎcy
nadzoÂr pedagogiczny28. W jej skøad wchodzaÎ nasteÎpujaÎce osoby:
przedstawiciel organu sprawujaÎcego nadzoÂr pedagogiczny ± jako jej
przewodniczaÎcy, dyrektor szkoøy (lub wicedyrektor), trzej eksperci
z listy prowadzonej przez MENiS, przedstawiciel zwiaÎzku zawodowego (na wniosek nauczyciela). Gdy o stopienÂ nauczyciela dyplomowanego beÎdzie ubiegaø sieÎ dyrektor szkoøy, w skøad komisji kwalifikacyjnej wejdzie przedstawiciel organu prowadzaÎcego szkoøeÎ29.
26
27

s. 40.

Zob. § 6, ust. 3 R.
H. S t a c h a nÂ c z y k, A. D r z e w i nÂ s k a, Dokumentacja na stopienÂ awansu,

28
Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela, Warszawa
2000, s. 12.
29
Art. 9g, ust. 3 Karty Nauczyciela.
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Â W W POSTEÎPOWANIU
III. ROZPATRYWANIE WNIOSKO
KWALIFIKACYJNYM

Wnioski o podjeÎcie posteÎpowania kwalifikacyjnego rozpatrywane saÎ w kolejnosÂci ich wpøywu. W przypadku zøozÇenia wniosku wraz
z dokumentacjaÎ przez nauczyciela konÂczaÎcego stazÇ w danym roku
szkolnym do dnia 30 czerwca tego roku posteÎpowanie kwalifikacyjne
powinno bycÂ podjeÎte oraz zakonÂczone w tym samym roku szkolnym,
jezÇeli wniosek i dokumentacja speøniajaÎ wymagania formalne.
W przypadku zøozÇenia wniosku wraz z dokumentacjaÎ przez nauczyciela konÂczaÎcego stazÇ w danym roku szkolnym po dniu 30 czerwca
tego roku posteÎpowanie kwalifikacyjne powinno bycÂ podjeÎte i zakonÂczone nie poÂzÂniej nizÇ w styczniu lub w lutym nasteÎpnego roku kalendarzowego, jezÇeli wniosek i dokumentacja speøniajaÎ wymagania formalne. W przypadku wniosku nauczyciela, ktoÂry nie ma obowiaÎzku
odbywania stazÇu, obowiaÎzujaÎ zapisy ust. 2 i 3. PosteÎpowanie kwalifikacyjne rozpoczyna sieÎ od analizy formalnej dokumentacji, o ktoÂrej
mowa w § 7 R. JezÇeli organ nadzoru pedagogicznego stwierdzi braki
formalne we wniosku i dokumentacji, wynikajaÎce czeÎsto z niezrozumienia lub zwykøej niedbaøosÂci, to wskazuje szczegoÂøowo na uchybienia lub stwierdzone braki i przekazuje nauczycielowi teczkeÎ do uzupeønienia oraz okresÂla termin, w ktoÂrym nalezÇy ponownie zøozÇycÂ
uzupeønionaÎ dokumentacjeÎ30.
Komisja kwalifikacyjna ¹analizujeº dokumentacjeÎ przedstawionaÎ przez nauczyciela mianowanego ubiegajaÎcego sieÎ o awans na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego przede wszystkim pod wzgleÎdem
merytorycznym. Nauczyciel ubiegajaÎcy sieÎ o ten stopienÂ nie staje
wieÎc osobisÂcie przed komisjaÎ, lecz moÂwiaÎ za niego dokumenty, muszaÎ
przeto bycÂ szczegoÂlnie starannie przygotowane.

30

Zob. § 8 i 9 R.
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IV. ROZSTRZYGNIEÎCIA KOMISJI

Organ powoøujaÎcy komisjeÎ kwalifikacyjnaÎ, ustalajaÎc skøad komisji, zapewnia w niej udziaø ekspertoÂw, w miareÎ mozÇliwosÂci o specjalnosÂci zawodowej odpowiadajaÎcej typowi i rodzajowi szkoøy, w ktoÂrej
nauczyciel jest zatrudniony, oraz specjalnosÂci zawodowej nauczyciela
ubiegajaÎcego sieÎ o stopienÂ awansu zawodowego. Komisja podejmuje
rozstrzygnieÎcia w obecnosÂci co najmniej 2/3 skøadu swoich czøonkoÂw.
KazÇdy z nich ocenia speønianie przez nauczyciela wymaganÂ niezbeÎdnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wedøug
punktowej skali od 0 do 10. Katecheta otrzymuje akceptacjeÎ komisji
kwalifikacyjnej w przypadku uzyskania co najmniej 2/3 mozÇliwych do
pozyskania punktoÂw31.
Z przebiegu pracy komisji sporzaÎdzany jest protokoÂø zawierajaÎcy przede wszystkim uzyskanaÎ przez nauczyciela punktacjeÎ wraz
z uzasadnieniem32. Po zakonÂczeniu caøej procedury awansu istnieje
mozÇliwosÂcÂ zwrotu nauczycielowi dokumentacji, o ktoÂrej mowa
w § 7, ust. 4. Dzieje sieÎ tak, gdy nauczyciel wystaÎpi z wnioskiem
o zwrot lub po uprawomocnieniu sieÎ decyzji o nadaniu stopnia
awansu zawodowego33.

V. UWAGI PRAKTYCZNE

Przygotowanie wniosku i dokumentacji powinno bycÂ poprzedzone uwazÇnaÎ analizaÎ przepisoÂw Karty Nauczyciela (szczegoÂlnie rozdziaøu 3a) i rozporzaÎdzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, w szczegoÂlnosÂci przepisoÂw § 5 i 7. W ustawie okresÂlone saÎ
warunki, jakie musi speønicÂ nauczyciel mianowany, zÇeby uzyskacÂ
31
32
33

Zob. § 11 R.
Zob. § 12, ust. 1 R.
Zob. § 12, ust. 2a R.
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awans na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego, rozporzaÎdzenie natomiast okresÂla wymagania, jakie nauczyciel musi zrealizowacÂ, by
speønicÂ jeden z ustawowych warunkoÂw, tzn. uzyskacÂ akceptacjeÎ komisji kwalifikacyjnej. Istotne jest, by analizujaÎc rozporzaÎdzenie, zrozumiecÂ, zÇe w § 5 sformuøowane saÎ wymagania, ktoÂrym w § 7 przyporzaÎdkowane zostaøy rodzaje dokumentoÂw sÂwiadczaÎcych o ich speønieniu i forma ich prezentacji. SprawaÎ niezwykle wazÇnaÎ jest przygotowanie dokumentacji zgodnie z kolejnosÂciaÎ warunkoÂw i wymaganÂ
wynikajaÎcych z przepisoÂw ustawy i rozporzaÎdzenia. Ze wzgleÎdu na
maøaÎ precyzjeÎ sformuøowanÂ przepisoÂw rozporzaÎdzenia mozÇe pojawicÂ
sieÎ trudnosÂcÂ w zakwalifikowaniu poszczegoÂlnych dokumentoÂw do
odpowiedniego obszaru wymaganÂ. Warto zatem zastanowicÂ sieÎ,
gdzie umiesÂcicÂ posiadane dokumenty, by uniknaÎcÂ podwoÂjnego wykorzystywania tej samej dokumentacji.
PrzygotowujaÎc dla komisji kwalifikacyjnej swoÂj dorobek zawodowy, nauczyciel powinien unikacÂ przedstawiania go w formie kroniki
towarzyskiej czy kroniki wydarzenÂ. Komisja interesowacÂ sieÎ beÎdzie
nie tyle liczbaÎ odbytych szkolenÂ, spotkanÂ, zasÂwiadczenÂ, listoÂw pochwalnych itp., ile informacjaÎ, co sieÎ z nich wyniosøo, co w zwiaÎzku z tym
udaøo sieÎ lub nalezÇy zmienicÂ w pracy katechetycznej, szkole i parafii.
DokumentacjeÎ nalezÇy zgromadzicÂ w segregatorze, w ktoÂrym poszczegoÂlne dokumenty, umieszczone w tzw. koszulkach, zgrupowane
beÎdaÎ w rozdziaøach. Wskazane jest, by kazÇdy rozdziaø rozpoczaÎcÂ
kartkaÎ, na ktoÂrej znajdzie sieÎ tytuø dziaøu (zgodny z cytowanym wyzÇej
rozporzaÎdzeniem) oraz wypunktowany wykaz zaøaÎcznikoÂw. Przedstawiane materiaøy mogaÎ miecÂ formeÎ pisemnaÎ, graficznaÎ, zapisu elektronicznego. KazÇdy dokument sporzaÎdzony przez nauczyciela ± kandydata do awansu, musi bycÂ opatrzony wøasnoreÎcznym podpisem
i dataÎ. Wszystkie kserokopie dokumentoÂw muszaÎ bycÂ opatrzone opisem: ¹Za zgodnosÂcÂ z oryginaøemº, imiennaÎ pieczaÎtkaÎ, podpisem osoby potwierdzajaÎcej oraz dataÎ34. NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe jakosÂcÂ zgromadzonych w teczce dokumentoÂw, ich przejrzysty i logiczny ukøad mozÇe
w istotnym stopniu zdecydowacÂ o nadaniu stopnia nauczyciela dy34
WieÎcej na ten temat: L. D e m b s k i, Nauczycielu dobry, s. 63-65; A. M a j,
Awans zawodowy, s. 80-82; J. P i e l a c h o w s k i, RozwoÂj i awans, s. 53-59.
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plomowanego. Przedstawiona propozycja ukøadu dokumentoÂw ma
charakter przykøadowy. W poszczegoÂlnych punktach35 zostaøy wymienione wzory osiaÎgnieÎcÂ lub zrealizowanych zadanÂ, ktoÂre mozÇna
dokumentowacÂ. Nie wyczerpujaÎ one jednak caøosÂci tematyki, lecz
zaledwie jaÎ sygnalizujaÎ. WidacÂ wieÎc, zÇe dokumentowanie osiaÎgnieÎcÂ
w pracy katechetyczno-pastoralnej i formacyjnej nauczyciela religii
ubiegajaÎcego sieÎ o kolejny stopienÂ awansu jest problemem wazÇnym,
trudnym, wymagajaÎcym przemysÂlenia i starannosÂci. StaÎd tezÇ wskazana jest konsultacja z doradcaÎ metodycznym lub wizytatorem nauki
religii.

VI. BRAKI I UCHYBIENIA W DOKUMENTACJI

Do najczeÎsÂciej popeønianych bøeÎdoÂw przez katechetoÂw nalezÇaÎ te,
ktoÂre wynikajaÎ z braku precyzyjnego rozumienia przepisoÂw rozporzaÎdzenia. Do nich mozÇna zaliczycÂ36:
± mylenie zadanÂ z wymaganiami, co skutkuje brakiem odpowiedniego przyporzaÎdkowania dokumentoÂw do poszczegoÂlnych wymaganÂ kwalifikacyjnych, podanych w rozporzaÎdzeniu o awansie zawodowym,
± pomyøki w doøaÎczonych dokumentach stwierdzajaÎcych tozÇsamosÂcÂ nauczyciela (imieÎ, nazwisko, data i miejsce urodzenia itp.),
± nadmiar zaøaÎczonych dokumentoÂw i materiaøoÂw, ktoÂre nie wnoszaÎ istotnych informacji do oceny merytorycznej wniosku, np. zbyt
wiele zdjeÎcÂ,
± brak umiejeÎtnosÂci selekcjonowania dokumentacji w obszarze
wymaganÂ,
± brak opisu i analizy przy dokumentowaniu wymaganÂ z § 5, ust.
2, pkt 1 i 2 R,
35

Dotyczy uwag zawartych w przypisach 13-21.
Na podstawie wøasnego dosÂwiadczenia pracy w komisjach kwalifikacyjnych
i przeprowadzonych wywiadoÂw z trzydziestoma ekspertami.
36
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± uznawanie form doskonalenia i doksztaøcania katechetycznego
za formy nadajaÎce kwalifikacje zawodowe,
± brak metodologicznego opisu i analizy dwoÂch przypadkoÂw rozpoznawania i rozwiaÎzywania problemoÂw edukacyjnych, wychowawczych i innych wynikajaÎcych ze specyfiki szkoøy,
± powierzchownaÎ znajomosÂcÂ obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw prawa
kosÂcielnego i panÂstwowego dotyczaÎcego statusu katechety i katechezy w szkole,
± brak autoryzacji doøaÎczonych do wniosku materiaøoÂw i posÂwiadczenÂ zgodnosÂci kopii dokumentoÂw z oryginaøami,
± pobiezÇne dokumentowanie efektoÂw pracy nauczyciela i jego
wspoÂøpracy z innymi osobami, instytucjami,
± nieodpowiedni ukøad dokumentacji,
± bøeÎdy w aktach nadania stopnia nauczyciela mianowanego poczynione przez organy prowadzaÎce szkoøeÎ.

Â BA OCENY DOSÂWIADCZENIA
VII. PRO
ZWIAÎZANEGO Z AWANSEM NA STOPIENÂ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Dotychczasowe dosÂwiadczenia zwiaÎzane z proceduraÎ awansu
i dziaøalnosÂciaÎ komisji kwalifikacyjnych skøaniajaÎ do sformuøowania
kilku wnioskoÂw i postulatoÂw.
Nauczyciele religii nieustannie motywowani do staøej formacji,
z natury swojego posøannictwa, korzystajaÎ z mozÇliwosÂci awansu na
najwyzÇszy stopienÂ w hierarchii nauczycielskiej. Zdecydowana wieÎkszosÂcÂ wnioskoÂw wraz z dokumentacjaÎ jest przygotowana bardzo dobrze pod wzgleÎdem merytorycznym i metodologicznym37. Dokumen37

Podobnie jak wczesÂniej opinia jest oparta na dosÂwiadczeniach z pracy w charakterze eksperta w ponad pieÎcÂdziesieÎciu komisjach kwalifikacyjnych na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego i na wynikach wywiadu z trzydziestoma ekspertami oraz
przewodniczaÎcymi komisji.
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ty i materiaøy saÎ solidne, przejrzyste, a opisy i analizy saÎ szczegoÂøowe
i pogøeÎbione, sprawozdania zasÂ z realizacji zadanÂ precyzyjne. Podnosi
to rangeÎ katechezy i prestizÇ katechetoÂw w zreformowanej szkole.
Awans zawodowy nauczycieli religii dokonuje sieÎ w konteksÂcie ich
posøugi ewangelizacyjnej w szkole i parafii. DzieÎki temu rodzi sieÎ
szansa zaciesÂnienia zwiaÎzku nauczania religii w szkole z katechezaÎ
i duszpasterstwem parafialnym, katechezy z liturgiaÎ, katechizowanych
z zÇyciem KosÂcioøa lokalnego ± z parafiaÎ. Te obszary rozwoju zawodowego odzwierciedla wieÎkszosÂcÂ dokumentacji dorobku zawodowego.
Kolejnym, korzystnym elementem procedury awansu jest podejmowanie przez wielu katechetoÂw permanentnego doksztaøcania na
roÂzÇnych kierunkach studioÂw i podczas wielorakich form doskonalenia ± sympozjoÂw, warsztatoÂw, kongregacji, konferencji metodycznych, konsultacji indywidualnych i zespoøowych itp.
Z pewnosÂciaÎ plusem ¹wejsÂcia na sÂciezÇkeÎ awansuº jest tezÇ pozyskanie umiejeÎtnosÂci diagnozowania, planowania, systematyzowania,
opisu i analizy swojej pracy katechetyczno-pastoralnej.
Mankamentem procedury kwalifikacyjnej na stopienÂ nauczyciela
dyplomowanego jest przede wszystkim to, zÇe zainteresowany katecheta nie bierze udziaøu w posiedzeniu komisji. RoÂzÇnego rodzaju
dokumenty ± np. zasÂwiadczenia czy potwierdzenia, a takzÇe materiaøy
± nie zobrazujaÎ do konÂca zÇywej, twoÂrczej, charakterystycznej dla
danej osoby pracy ewangelizacyjnej, ktoÂraÎ mozÇna by byøo przedstawicÂ w kroÂtkiej prezentacji38. BezposÂredni kontakt z nauczycielem
wykluczyøby powierzchowne przeglaÎdnieÎcie dokumentacji dorobku
zawodowego, przypadki nieuczciwego podejsÂcia do speøniania wymaganÂ39, waÎtpliwosÂci co do autorstwa doøaÎczonych publikacji, referatoÂw czy innych tekstoÂw.
W obowiaÎzujaÎcych przepisach prawa osÂwiatowego brak jest roÂwniezÇ wyrazÂnego zapisu co do skøadu komisji. W przypadku nauczycieli religii ubiegajaÎcych sieÎ o awans na wyzÇszy stopienÂ w gronie
38
NalezÇy to potraktowacÂ jako jeden z wielu postulatoÂw przy zmianie procedury
na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego.
39
Np. w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej. Nauczyciel obecny na
posiedzeniu komisji moÂgøby zaprezentowacÂ swojaÎ wiedzeÎ i umiejeÎtnosÂci korzystania
z komputera.
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ekspertoÂw powinni zasiadacÂ wyznaczeni przez biskupa diecezjalnego
przedstawiciele KosÂcioøa, np. wizytatorzy lub inni przedstawiciele
nadzoru katechetycznego, lub profesorowie seminarium (wpisani
na listeÎ ekspertoÂw MENiS). RozporzaÎdzenie o stopniach awansu
moÂwi w § 10, zÇe ¹organ powoøujaÎcy komisjeÎ kwalifikacyjnaÎ lub komisjeÎ egzaminacyjnaÎ, ustalajaÎc skøad komisji, zapewnia w niej udziaø
ekspertoÂw, w miareÎ mozÇliwosÂci o specjalnosÂci zawodowej odpowiadajaÎcej typowi i rodzajowi szkoøy, w ktoÂrej nauczyciel jest zatrudniony oraz specjalnosÂci zawodowej nauczyciela ubiegajaÎcego sieÎ o stopienÂ awansu zawodowegoº. Przepisy wieÎc stwarzajaÎ takaÎ mozÇliwosÂcÂ.
Dotychczasowe posteÎpowania kwalifikacyjne pokazujaÎ, zÇe w zdecydowanej wieÎkszosÂci komisji zasiadali eksperci KosÂcioøa katolickiego.
JednakzÇe w pojedynczych przypadkach kuratoria pomineÎøy ich przy
obsadzaniu skøadoÂw komisji40. Aby uniknaÎcÂ podobnych sytuacji,
w przyszøosÂci, warto uwzgleÎdnicÂ specyfikeÎ pracy katechetycznej wynikajaÎcej z wielu przesøanek, m.in. tozÇsamosÂci posøugi katechety41,
celu i zadanÂ katechezy42, przepisoÂw zawartych w rozporzaÎdzeniu
MEN w sprawie warunkoÂw i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkoøach z 14 kwietnia 1992 r. (ze
40

Taka sytuacja miaøa miejsce w wojewoÂdztwie podkarpackim w 2003 r.
Celem pracy katechetycznej jest gøoszenie oreÎdzia Chrystusowego. Z tej wøasÂnie racji jest ona powoøaniem i zarazem misjaÎ do speønienia. Nie mozÇna wieÎc posøugi
ewangelizacyjnej sprowadzacÂ do zwykøej pracy zawodowej. Ponadto udziaø w misji
pierwszego i najwieÎkszego Katechety ± Jezusa Chrystusa ± zakøada koniecznosÂcÂ osobowego przylgnieÎcia do Niego. Dyrektorium ogoÂlne o katechizacji (DOK 156) zwraca
uwageÎ, zÇe ¹katecheta jest bezposÂrednim mediatorem, ktoÂry uøatwia komunikacjeÎ mieÎdzy osobami i misterium Boga oraz mieÎdzy osobami we wspoÂlnocie. Z tego powodu
musi sieÎ on zaangazÇowacÂ, by jego wizja kulturowa, pozycja spoøeczna i styl zÇycia nie
stawiaøy przeszkoÂd drodze wiary, tworzaÎc raczej warunki bardziej sprzyjajaÎce temu, by
oreÎdzie chrzesÂcijanÂskie byøo szukane, przyjmowane i pogøeÎbianeº. Por. J a n P a w e ø
II, WierzeÎ w Boga Ojca Stworzyciela, Watykan 1987, s. 30-34; S. K u l p a c z y nÂ s k i,
Aktualny i postulatywny obraz katechety, ¹Seminareº, 1997, s. 59.
42
Wedøug Dyrektorium ogoÂlnego o katechizacji ¹ostatecznym celem katechezy
jest doprowadzenie osoby nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do zjednoczenia,
a nawet do gøeÎbokiej z Nim zazÇyøosÂciº (DOK 80; CT 5; por. KKK 426). Tak zdefiniowany cel osiaÎga sieÎ poprzez nasteÎpujaÎce zadania: rozwijanie poznania wiary, wychowanie liturgiczne, formacjeÎ moralnaÎ, nauczanie modlitwy, wychowanie do zÇycia wspoÂlnotowego, wprowadzenie do misji (DOK 85-86).
41

AWANS ZAWODOWY KATECHETY

137

zm.)43 i innych. Warto takzÇe postulowacÂ zmianeÎ zapisoÂw prawnych
m.in. w rozporzaÎdzeniach o awansie i powoøywaniu ekspertoÂw44.
Istnieje wiele argumentoÂw przemawiajaÎcych za udziaøem i koniecznym wkøadem merytorycznym eksperta katechetycznego przy
analizie dokumentacji nauczyciela religii na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego. NalezÇy zwroÂcicÂ chociazÇby uwageÎ na te, ktoÂre dotyczaÎ
zatrudniania nauczycieli religii, koniecznosÂci uwzgleÎdniania przy
ocenie katechety merytorycznej oceny wøasÂciwej wøadzy kosÂcielnej,
sprawowania nadzoru katechetycznego i programoÂw nauczania.
KatecheteÎ zatrudnia sieÎ zgodnie z KartaÎ Nauczyciela45, ale zatrudnienie go mozÇe bycÂ dokonane jedynie po wczesÂniejszym uzyskaniu tzw. misji kanonicznej, tj. pisemnego, imiennego skierowania do
danej szkoøy, wystawionego przez kompetentnaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ.
PodstaweÎ prawnaÎ stanowiaÎ tutaj art. 12, ust. 3 konkordatu z 1993 r.
(dotyczy tylko KosÂcioøa katolickiego), ktoÂry stanowi, izÇ ¹nauczyciele
religii muszaÎ posiadacÂ upowazÇnienie (missio canonica) od biskupa
diecezjalnegoº oraz § 5, ust. 1 rozporzaÎdzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r., ktoÂry stwierdza, izÇ ¹przedszkole lub szkoøa zatrudnia
nauczyciela religii, katecheteÎ przedszkolnego lub szkolnego, zwanego dalej nauczycielem religii, wyøaÎcznie na podstawie imiennego,
pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoøyº, wydanego ± w przypadku KosÂcioøa katolickiego ± przez wøasÂciwego biskupa
diecezjalnego46. Misja kanoniczna jest zatem gwarantem wiernosÂci
danego katechety doktrynie KosÂcioøa47. Warunkiem otrzymania misji kanonicznej jest speønienie warunkoÂw dotyczaÎcych wiary i moralnosÂci oraz wyksztaøcenia. Katecheci winni odznaczacÂ sieÎ wieÎc zdrowaÎ
43

Dz. U. Nr 36, poz. 155, z poÂzÂn. zm.
RozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie
wymaganÂ, jakim powinni odpowiadacÂ eksperci wchodzaÎcy w skøad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegajaÎcych sieÎ o awans zawodowy, oraz
warunkoÂw wpisywania na listeÎ ekspertoÂw i skresÂlania z niej, Dz. U. z 2003 r., Nr 44,
poz. 375.
45
Art. 10, ust. 1-11, art. 11.
46
W przypadku pozostaøych KosÂcioøoÂw oraz innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ±
przez wøasÂciwe wøadze zwierzchnie tych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
47
Zob. J. K r u k o w s k i, Konkordat polski ± znaczenie i realizacja, Lublin 1999,
s. 139.
44
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naukaÎ, sÂwiadectwem zÇycia chrzesÂcijanÂskiego i umiejeÎtnosÂciaÎ pedagogicznaÎ48. KosÂcioÂø katolicki wymaga tezÇ od kazÇdego katechety odpowiedniej dojrzaøosÂci ludzkiej, chrzesÂcijanÂskiej i apostolskiej, formacji
biblijno-teologicznej, humanistycznej i pedagogicznej49.
NasteÎpny zapis komplementarny w odniesieniu do specyfiki posøugi ewangelizacyjnej speønianej przez katechetoÂw w strukturze
szkolnej uwzgleÎdnia ich oceneÎ. OtoÂzÇ stwierdza sieÎ, zÇe podlegajaÎ oni
takiej samej ocenie pracy jak inni nauczyciele zatrudnieni w szkole
zgodnie z tekstem rozporzaÎdzenia MEN z dnia 2 listopada 2000 r.
w sprawie kryterioÂw i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela,
trybu posteÎpowania odwoøawczego oraz skøadu i sposobu powoøywania zespoøu oceniajaÎcego, z tym zÇe dyrektor szkoøy ± oproÂcz wszystkich innych wymogoÂw przewidzianych prawem ± w tym wypadku ma
obowiaÎzek uwzgleÎdnicÂ merytorycznaÎ oceneÎ nauczyciela religii ustalonaÎ przez wøasÂciwaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ50. Wynika to takzÇe z § 2, ust. 8,
pkt 1 oraz z § 4 tegozÇ rozporzaÎdzenia.
Pozostaøe dwa przepisy dotyczaÎ nadzoru pedagogicznego nad
nauczaniem religii i programoÂw nauczania. Wprawdzie peøniaÎ go
dyrektorzy szkoÂø oraz pracownicy resortowego nadzoru pedagogicznego, ale tylko w zakresie metodyki nauczania oraz zgodnosÂci z programem. Natomiast do wizytowania lekcji religii upowazÇnieni saÎ wizytatorzy wyznaczani przez wøadze kosÂcielne. W przypadku KosÂcioøa
katolickiego nad stronaÎ merytorycznaÎ (takzÇe metodycznaÎ) nauczania
religii pieczeÎ sprawujaÎ wizytatorzy kurialni51. ListeÎ osoÂb upowazÇnio48

Por. KPK kan. 1804 § 2.
Por. DOK 238-245. SzczegoÂøowe kompetencje biskupoÂw diecezjalnych w tym
zakresie zostaøy sformuøowane w kan. 805 KPK, ktoÂry zaznacza, zÇe ¹w odniesieniu do
wøasnej diecezji ordynariusz miejsca ma prawo mianowania lub zatwierdzania nauczycieli religii oraz usuwania lub zÇaÎdania usunieÎcia, ilekrocÂ wymaga tego dobro religii lub
obyczajoÂwº. Misja kanoniczna jest skierowaniem do danej, wymienionej w samym
dokumencie szkoøy czy przedszkola. W razie przeniesienia do innej szkoøy konieczna
jest nowa misja kanoniczna.
50
Zob. § 7 tego rozporzaÎdzenia.
51
Zob. § 11, ust. 2 rozporzaÎdzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. Celem nadzoru kosÂcielnego jest doskonalenie systemu katechizacji z ukierunkowaniem na rozwoÂj wiary ucznia (doprowadzenie do dojrzaøej wiary) i formowanie katechetoÂw o gøeÎ49
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nych do przeprowadzania wizytacji wøadze kosÂcielne podajaÎ do wiadomosÂci organom sprawujaÎcym nadzoÂr.
Podobnie opracowywanie programoÂw nauczania nalezÇy do zadanÂ wøadz poszczegoÂlnych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Zgodnie z § 4 rozporzaÎdzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. na
wøadzach zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ciaÎzÇy jedynie obowiaÎzek przedstawienia do wiadomosÂci MEN zatwierdzonych przez siebie programoÂw. Te same zasady dotyczaÎ takzÇe podreÎcznikoÂw do nauczania
religii. Z tych zapisoÂw w peøni korzysta KosÂcioÂø katolicki.
Przytoczone przepisy jednoznacznie potwierdzajaÎ, zÇe nauczanie
religii cieszy sieÎ autonomiaÎ wobec instytucji szkoøy i nalezÇy jaÎ uszanowacÂ przy powoøywaniu ekspertoÂw do pracy w komisjach kwalifikacyjnych.
Warto roÂwniezÇ postulowacÂ, aby w rozporzaÎdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie wymaganÂ, jakim
powinni odpowiadacÂ eksperci wchodzaÎcy w skøad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegajaÎcych sieÎ o awans
zawodowy, oraz warunkoÂw wpisywania na listeÎ ekspertoÂw i skresÂlania z niej znalazø sieÎ zapis moÂwiaÎcy o realnym wpøywie KosÂcioøa na
mianowanie ekspertoÂw katechetycznych. Wydaje sieÎ roÂwniezÇ, zÇe nalezÇaøoby wypracowacÂ mechanizm i kryteria weryfikacji pracy czøonkoÂw komisji kwalifikacyjnych, gdyzÇ konÂcowy wynik czeÎsto zalezÇy od
jej skøadu i interpretacji przepisoÂw.

PODSUMOWANIE

Zagadnienie awansu zawodowego katechetoÂw nalezÇy widziecÂ
w konteksÂcie ich formacji w realiach wspoÂøczesnej sytuacji katechetyczno-duszpasterskiej w Polsce. UwzgleÎdniajaÎc polskie uwarunkowania, powinni oni uczestniczycÂ w drodze rozwoju nauczyciela, przebokiej wierze i duzÇej wiedzy, ktoÂrzy byliby sÂwiadkami Chrystusa we wspoÂøczesnej
rzeczywistosÂci.
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widzianej przez obecny system edukacji. Dyrektorium katechetyczne
podkresÂla, ¹zÇe niemozÇnosÂcÂ realizowania przez katecheteÎ peønej drogi
doskonalenia profesjonalnego stwarzaøoby niekorzystne warunki dla
jego peønego rozwoju osobowego, zawodowego i chrzesÂcijanÂskiego,
rodzaÎc poczucie niepewnosÂci, tymczasowosÂci, braku zaufania do odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole, co wpøywa zawsze niekorzystnie na jakosÂcÂ pracyº52. W zwiaÎzku z tym posøuga ewangelizacyjna we wspoÂlnocie, do ktoÂrej jestesÂmy posøani ± przez Chrystusa
i z mandatu KosÂcioøa ± powinna bycÂ zasadniczym kryterium awansu
nauczycieli religii.
52

Dyrektorium katechetyczne, nr 158.

