
ZAŁOŻENIA I WPROWADZANIE PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ KATECHEZY  KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO W POLSCE

opracowanie Katarzyna Pastusiak
nauczyciel doradca metodyczny CDN w Pile



Konferencja 
Episkopatu 
Polski 
8.06.2018r.    

zatwierdzenie nowej 

Podstawy programowej 

katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce 

(379 ZP KEP)

19.09.2018r.  

zatwierdzenie  

nowego Programu 

nauczania religii 

rzymskokatolickiej w 

przedszkolach i szkołach 

(KWK KEP)



Nowy 
podział -
etapy 
edukacyjne
• odpowiada 

wyzwaniom polskiej 

szkoły

• posługuje się językiem 

efektów kształcenia

Przedszkole - katecheza wprowadzająca w życie religijne 

Klasy I-IV szkoły podstawowej (SP) to cykl przygotowujący do 

sakramentów pokuty i pojednania oraz Komunii św. a także etap 

wdrażający w praktykę częstej Komunii św. 

Klasy V-VIII szkoły podstawowej (SP) to dalsze i bliższe 

przygotowanie do bierzmowania, dlatego na tym etapie dominuje 

tematyka z zakresu mistagogii. Wyraźnie został podkreślony 

związek wiary z wydarzeniami historii zbawienia. 

Szkoła ponadpodstawowa (PP) to wychowanie do dorosłości 

chrześcijańskiej, pogłębienie znajomości Biblii i Tradycji, 

kształtowanie tożsamości kościelnej połączone z podejmowaniem 

działań apostolskich. Na tym poziomie mocno jest podkreślona 

apologia wiary, czyli uzasadnienie wiary najpierw przez ucznia dla 

siebie samego, a później również po to, by stawać się apostołem 

we współczesnym świecie. 



Podstawa 
programowa

Dostępna w formie książki 

lub e-book (format E-PUB, 

MOBI)

Treści !!! 

W nowej podstawie 

programowej treści 

zostały oznaczone 

symbolami (litery/liczby)



Programy 
nauczania
Tytuły oraz numery 

programów nauczania, 

które będą 

obowiązywały w klasach,         

w których zostanie 

wprowadzona nowa 

podstawa programowa

Przedszkole - tytuł "Spotykam Jezusa" 

nr AZ-0-01/18

Szkoła podstawowa 

• kl. I-IV SP - tytuł "Zaproszeni na ucztę z 

Jezusem" 

nr AZ-1-01/18

• kl. V-VIII SP - tytuł "Bóg kocha i zbawia 

człowieka" 

nr AZ-2-01/18



Programy 
nauczania
Tytuły oraz numery 

programów nauczania, 

które będą 

obowiązywały w klasach,         

w których zostanie 

wprowadzona nowa 

podstawa programowa

Szkoły ponadpodstawowe

• liceum tytuł "Z Bogiem w dorosłe życie" 

nr AZ-3-01/18

• technikum tytuł "Z Bogiem w dorosłe życie" 

nr AZ-4-01/18

• branżowa I stopnia tytuł "Ku dorosłości" 

nr AZ-5-01/18

• branżowa II stopnia tytuł "Z Bogiem w 

dorosłym życiu" 

nr AZ-5-01/18



Programy 
nauczania -
???Katecheza specjalna

W podstawie programowej znajduje się część 

pt. "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” 

mająca służyć pomocą w opracowaniu 

programów katechezy specjalnej.



KWK 
Konferencji 
Episkopatu 
Polski 
Uchwała Komisji 

Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 19 września 2018 roku 

w sprawie obowiązywania 

„Podstawy programowej 

katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce” i 

programów nauczania religii 

oraz oceny podręczników 

wraz ze zmianami 

wprowadzonymi w dniu 5 

grudnia 2018 roku

Nowa podstawa programowa i 

program zaczną obowiązywać:

➢ Rok szkolny 2020/2021 
• w grupach przedszkolnych 

• w klasach I i V szkół podstawowych

• w klasach I szkół ponadpodstawowych 

(liceum, technikum, szkoła branżowa 

I stopnia)



KWK 
Konferencji 
Episkopatu 
Polski 
Uchwała Komisji 

Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu 

Polski z dnia 19 września 

2018 roku w sprawie 

obowiązywania „Podstawy 

programowej katechezy 

Kościoła katolickiego w 

Polsce” i programów 

nauczania religii oraz 

oceny podręczników wraz 

ze zmianami 

wprowadzonymi w dniu     

5 grudnia 2018 roku

Nowa podstawa programowa i 

program zaczną obowiązywać:

W kolejnych latach:

➢Rok szkolny 2021/2022

• II i VI SP i II PP

➢Rok szkolny 2022/2023

• III i VII SP i III PP

➢Rok szkolny 2023/2024

• IV i VIII SP i IV PP (liceum i technikum), V 

PP (technikum) oraz szkoły branżowe II 

stopnia



Rejon
CDN w Pile
Diecezje/archidiecezje

• Diecezja bydgoska 

• Archidiecezja 

gnieźnieńska

• Diecezja koszalińsko-

kołobrzeska

• Archidiecezja 

poznańska

Katecheci pracujący w poszczególnych 

diecezjach mogą wybrać podręczniki tylko tych 

wydawnictw, które zostały dopuszczone na 
terenie ich diecezji przez właściwych biskupów.    

I tak w poszczególnych diecezjach:

➢ bydgoska – Jedność i św.  Wojciech 
➢ gnieźnieńska – Jedność, św. Wojciech,  WAM

➢ koszalińsko-kołobrzeska – Jedność, św.  

Wojciech,  WAM

➢ poznańska – św.  Wojciech



WYBÓR 

WYDAWNICTWA 

- WYBÓR NA LATA 
Czym się kierować?



Poziom nauczania 

Wydawnictwo Jedność i Św.  Wojciech na wszystkie poziomy

Podręczniki i ćwiczenia 

Wydawnictwo Św.  Wojciech przygotowało książkę razem z ćwiczeniem w jednym 

woluminie na wszystkich poziomach (podzielone na dwie części)

Wydawnictwo Jedność klasa I – książka razem z ćwiczeniem, w V klasie - osobno

Podręczniki metodyczne

Wszystkie wydawnictwa zapewniają podręczniki metodyczne

Inne pomoce 

• Teczka katechety (Jedność)

• Płyta DVD/CD (Jedność, Św.  Wojciech) 

• Strona internetowa wydawnictwa z dostępem do pomocy dydaktycznych (wszystkie 

wydawnictwa)

Komu nasz wybór ma służyć? 

Uczniowie korzystają z podręcznika regularnie, czy tylko sporadycznie... Wtedy większy 

nacisk możemy położyć na wymagania wobec samego podręcznika, bądź od obudowy 

metodycznej programu.



PRZEDSZKOLE



JEDNOŚĆ
Przedszkole



JEDNOŚĆ
Przedszkole



JEDNOŚĆ
Przedszkole



JEDNOŚĆ
Przedszkole



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Przedszkole



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Przedszkole



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Przedszkole



SZKOŁA 
PODSTAWOWA

Klasa I



JEDNOŚĆ
Szkoła podstawowa kl. I



JEDNOŚĆ
Szkoła podstawowa kl. I



JEDNOŚĆ
Szkoła podstawowa kl. I



JEDNOŚĆ
Szkoła podstawowa kl. I



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Szkoła podstawowa, kl. I



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Szkoła podstawowa, kl. I



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Szkoła podstawowa, kl. I



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Szkoła podstawowa, kl. I



SZKOŁA 
PODSTAWOWA

Klasa V



JEDNOŚĆ
Szkoła podstawowa kl. V



JEDNOŚĆ
Szkoła podstawowa kl. V



JEDNOŚĆ
Szkoła podstawowa kl. V



JEDNOŚĆ
Szkoła podstawowa kl. V



JEDNOŚĆ
Szkoła podstawowa kl. V



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Szkoła podstawowa, kl. V



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Szkoła podstawowa, kl. V



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Szkoła podstawowa, kl. V



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Szkoła podstawowa, kl. V



SZKOŁA 
PONADPODSTAWOWA

Klasa I



JEDNOŚĆ
Liceum i technikum kl. I



JEDNOŚĆ
Liceum i technikum kl. I



JEDNOŚĆ
Liceum i technikum kl. I



JEDNOŚĆ
Liceum i technikum kl. I



JEDNOŚĆ
Szkoła branżowa I 

stopnia, kl. I



JEDNOŚĆ
Szkoła branżowa I 

stopnia, kl. I



JEDNOŚĆ
Szkoła branżowa I 

stopnia, kl. I



JEDNOŚĆ
Szkoła branżowa I 

stopnia, kl. I



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Liceum i technikum, kl. I



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Liceum i technikum, kl. I



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Liceum i technikum, kl. I



ŚWIĘTY 
WOJCIECH
Liceum i technikum, kl. I



Strony 
internetowe 
wydawnictw
Wspomaganie 

metodyczne i 

dydaktyczne katechetów

Wydawnictwo Jedność

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/

Wydawnictwo Święty Wojciech

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-

katechety

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety


Dziękuję ☺

Wszelkie pytana proszę kierować na maila k.Pastusiak@cdn.pila.pl


