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1. Sprawa Pierwszej Komunii św.  
W związku z uchwaloną przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, 

która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, 
Komisja Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą KEP podjęła 
decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin Pierwszej Komunii św., 
do której dzieci przystępują w wieku 9 lat, a także zasadę, że dzieci 
uczęszczające do tego samego oddziału klasowego przyjmują Pierwszą 
Komunię św. w tym samym roku niezależnie od wieku.  

W szczególności:  
a) dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują program 

dwuletni katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich Pierwsza Komunia 
św. powinna być w klasie II,  

b) dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program 
przygotowania i przystępują do Pierwszej Komunii św. w klasie III,  

c) w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci 
rozpoczynające naukę w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że  
do Pierwszej Komunii św. dzieci przystąpią w klasie II. Uwzględniając 
jednak sytuację religijno-moralną rodzin, warto rozważyć w diecezjach 
propozycję przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii św. w klasie III.  

 

2. Program Nauczania Religii i podręczniki katechetyczne 

W tych diecezjach, w których aktualnie realizowany jest program oraz 
stosowane są podręczniki w oparciu o dotychczasową Podstawę Programową  
(z roku 2001), znowelizowana Podstawa Programowa z 2011 roku  
i opracowane w oparciu o nią nowe podręczniki do klas I-III szkoły 
podstawowej, wchodzą sukcesywnie od roku szkolnego 2012/13. Poniższe 



regulacje odnoszą się do dzieci, które w roku 2012/13 rozpoczynają naukę  
w klasie I. 

W szczególności:  
a) w szkołach, w których nie ma klas złożonych wyłącznie z dzieci 

rozpoczynających naukę w wieku 6 lat, czyli wszystkie dzieci idą  
do Pierwszej Komunii św. w klasie II, korzysta się z podręczników 
dotychczasowych aż do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci  
6-letnich. W klasie I można też używać podręczników zgodnych z nowym 
programem, 

b) w oddziałach klasowych złożonych z dzieci rozpoczynających naukę  
w wieku 6 lat, które idą do Pierwszej Komunii św. w klasie III, od roku 
szkolnego 2012/13 powinno się wprowadzać sukcesywnie podręczniki  
do nowego programu, 

c) w klasach zerowych, złożonych z dzieci, które rozpoczną naukę szkolną 
w wieku 6 lat, stosuje się nowe podręczniki, w pozostałych korzysta się  
z dotychczasowych. 
 
Od roku szkolnego 2012/2013 należy również sukcesywnie wprowadzać 

nowy program i nowe podręczniki dla klas IV-VI szkoły podstawowej,  
dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

Jednocześnie nie ulega zmianie ogólna zasada, według której zestaw 
podręczników dla danej diecezji ustala się na poziomie diecezji, wykorzystując 
materiały diecezjalne i ogólnopolskie. 
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