Imię i nazwisko katechety ………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły ....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...........

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w roku szkolnym 2014/2015 realizuję „Arkusz programowania nauki religii” z
roku szkolnego 2013/2014 tzn. uczę w tej samej szkole i w tych samych klasach: [podkreślić
właściwe]:
 przedszkole – grupy: dzieci 3-4....................... letnie ........................ 5. letnie ....................;
 szkoła podstawowa − * I a, b, c, d, e, f w tym: [kl. I – dzieci 6. i 7. letnie]; [kl. I – dzieci 6.
letnie] * II a, b, c, d e, f w tym: [kl. II – dzieci 6. i 7. letnie]; [kl. II – dzieci 6. letnie]
* III a, b, c, d, e, f * IV a, b, c, d, e, f * V a, b, c, d, e, f * VI a, b, c, d, e, f .
 gimnazjum − * I a, b, c, d, e, f * II a, b, c, d, e, f * III a, b, c, d, e, f.
 szkoła ponadgimnazjalna [podać typ szkoły ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….]
zaznaczyć klasy − * I a, b, c, d, e, f * II a, b, c, d, e, f * III a, b, c, d, e, f * IV a, b, c, d, e, f .
Oświadczenie należy dostarczyć do Wydziału Katechetycznego do końca września 2014 roku.

Moje zajęcia w roku szkolnym 2014/2015 zostały: zmniejszone / rozszerzone [podkreśl
właściwe]:
w przedszkolu – grupy: dzieci 3-4. letnie ..........; dzieci 5. letnie ..........; dzieci 6. letnie .........
w szkole podstawowej − klasy ………………………………………………………………….
w gimnazjum − klasy …………………………………………………………………………...
w szkole ponadgimnazjalnej − klasy …………………………………………………………...
„Arkusz programowania” rozszerzonych / zmniejszonych zajęć należy dostarczyć do Wydziału
Katechetycznego do końca września 2014 roku.

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczynam pracę w szkole / zmieniłem(am) szkołę.
„Arkusz programowania nauki religii” należy dostarczyć do Wydziału Katechetycznego do końca
września 2014 r.




W roku szkolnym 2014/2015 łącznie uczę w tygodniu godzin …….., w tym:
religii w przedszkolu …...….., szkole podstawowej ……....., gimnazjum …..….., szkołach
ponadgimnazjalnych ….…....
innych przedmiotów [jakich] .......................................................................... godz. ............

UWAGA!
- Czy Katecheta(ka) oddał(a) do Wydziału Katechetycznego sprawozdanie za rok szkolny 2012/2013?
TAK/NIE. Termin minął 30 czerwca 2013 r.
- Łączny tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych, pedagogicznych i opiekuńczych [z religii i innych
przedmiotów] prowadzonych przez nauczyciela religii bezpośrednio z uczniami nie może przekroczyć 26
godzin [„Karta Nauczyciela”, art. 42].

podpis nauczyciela religii

………………………., dnia ………. 2014 r.

