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Zapytanie 

Proszę o przedstawienie informacji co do funkcjonowania zgierskich szkół w zakresie j.n. 

Regulaminu szkolnego i zapisów odnośnie zgody lub zakazu korzystania z telefonów 
komórkowych na terenie szkoły. 

Pozycjonowania lekcji religii w planach zajęć, czy jest ona umieszczana jedynie na 
początku lub końcu dnia lekcyjnego jako przedmiot nieobowiązkowy? 

Mając na uwadze świeckość szkoły, oraz neutralność światopoglądową, wolność wyznania 
i zakaz dyskryminacji proszę o informację odnośnie krzyży w salach lekcyjnych 
zgierskich szkół. Czy krzyże wiszą w każdej klasie, czy są to jednostkowe przypadki? 
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Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia 11 kwietnia 2019 roku 

Pan 

Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana Zapytanie, z dnia 28 marca 2019 roku o treści „Proszę 
o przedstawienie informacji co do funkcjonowania zgierskich szkół w zakresie j.n. 
1. Regulaminu szkolnego i zapisów odnośnie zgody lub zakazu korzystania 
z telefonów komórkowych na terenie szkoły. 
2. Pozycjonowania lekcji religii w planach zajęć, czy jest ona umieszczana jedynie na 
początku lub końcu dnia lekcyjnego jako przedmiot nieobowiązkowy? 
3. Mając na uwadze świeckość szkoły, oraz neutralność światopoglądową, wolność 
wyznania i zakaz dyskryminacji proszę o informację odnośnie krzyży w salach 
lekcyjnych zgierskich szkół. Czy krzyże wiszą w każdej klasie, czy są to jednostkowe 
przypadki?" 

Informuję iż: 

1 

3 

We wszystkich szkołach dla, których Gmina Miasto Zgierz jest organem 
prowadzącym, istnieją zapisy w statutach szkół regulujące i ograniczające 
możliwość korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie 
szkoły. 
Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów 
nauczania, określa ramowy plan nauczania, oraz tygodniowy wymiar godzin 
zajęć przeznaczonych do realizacji dla uczniów poszczególnych klas. Ramowy 
plan nauczania obejmuje również zajęcia religii, które w rozumieniu 
ustawodawcy nie są zajęciami dodatkowymi. W związku z powyższym 
przedmiot religia zalicza się do tzw. innych zajęć edukacyjnych (art. 64 ust. 2 
Ustawy z 7 września 1991 i § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 
2012 roku) i jako taki umieszczony zostaje w tygodniowym planie zajęć. 
W większości szkół, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi, lekcje religii 
odbywają się na początku lub końcu zajęć lekcyjnych. 
W Szkole Podstawowej nr 10 krzyże znajdują się we wszystkich salach 
lekcyjnych. Ilość sal lekcyjnych, w których umieszczone są krzyże jest 
zróżnicowana w poszczególnych placówkach. Zazwyczaj krzyże znajdują się 
w większości sal, kilku bądź sporadycznie. 
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