MIEJSCE NA NOTATKI

ZASADY NA
LEKCJI RELIGII

SZKOŁA PODSTAWOWA
I-IV
1. Na lekcji religii najważniejszy jest Pan Jezus, z którym
spotykamy się już podczas modlitwy i jest z nami przez
cały czas.
2. Lekcję religii rozpoczynamy i kończymy modlitwą w
postawie stojącej w skupieniu. Możemy ją mówić lub
śpiewać.
3. Na lekcji religii okazujemy sobie szacunek.
4. Dbamy o własność swoją i innych.
5. Używamy trzech ważnych słów: proszę, przepraszam,
dziękuję.
6. Z naszych ust nie wydostają się słowa obraźliwe i niemiłe.
7. Zeszyt do religii i karty pracy prowadzimy najstaranniej,
jak tylko potrafimy. Dbamy o podręcznik.
8. Wyjścia z lekcji np. do toalety, higienistki zgodnie z
obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie uczniów.
9. Aktywnie uczestniczymy w lekcji, zgłaszamy się, kiedy
chcemy coś powiedzieć i słuchamy, kiedy ktoś mówi.
10. W czasie lekcji korzystamy z podręcznika, zeszytu, kart
pracy, komputera/rzutnika lub tablicy interaktywnej.
11. Za aktywność na lekcji jesteśmy doceniani
plusami/pieczątkami: słoneczkami/uśmiechami, które
przekładają się na stopnie z obowiązującym w szkole
PSO.
12. Za wiadomości i umiejętności otrzymujemy oceny w
skali 1:6, zgodnie z WSO i PSO.
13. Rozwijamy swoje zainteresowania przez udział w
konkursach i przedsięwzięciach religijnych,
patriotycznych, a także uczymy się pomagać innym.
14.. Zadajemy pytania katechecie, kiedy czegoś nie
rozumiemy lub nie wiemy.
15. Lekcja religii ma być radosnym spotkaniem z Panem
Jezusem, dlatego podczas modlitwy polecimy Bogu tych z
nas, którym jest smutno, tęsknią za kimś lub spotkała ich
jakaś przykrość.
16. Na koniec semestru i roku każdy może otrzymać ocenę
celującą – swoją aktywnością, pracą i zaangażowaniem
każdy może osiągnąć ten cel.

„POZWÓLCIE
DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE
I NIE PRZESZKADZAJCIE IM: DO
TAKICH BOWIEM NALEŻY
KRÓLESTWO BOŻE.." ŁK 18,16

SZKOŁA PODSTAWOWA
V-VIII
1. Lekcję religii rozpoczynamy i kończymy modlitwą
w postawie stojącej i w skupieniu.
2. Na lekcji religii okazujemy sobie szacunek.
3. Dbamy o własność swoją i innych.
4. Używamy zwrotów grzecznościowych: proszę,
przepraszam, dziękuję.
5. Dbamy o kulturę słowa, nie używamy zwrotów
obraźliwych i wulgarnych.
6. Zeszyt do religii i karty pracy prowadzimy
systematycznie i starannie.
7. Samodzielnie odrabiamy zadania domowe.
8. Wyjścia z lekcji np. do toalety, higienistki zgodnie
z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie
uczniów.
9. Aktywnie uczestniczymy w lekcji, zgłaszamy się,
kiedy chcemy coś powiedzieć i słuchamy, kiedy
ktoś mówi.
10. W czasie lekcji korzystamy z podręcznika,
zeszytu, kart pracy, komputera/rzutnika lub
tablicy interaktywnej.
11. W czasie lekcji nie używamy telefonów
komórkowych zgodnie z regułami obowiązującymi
w szkole.
12. Za aktywność na lekcji jesteśmy doceniani
plusami, które przekładają się na stopnie zgodnie z
obowiązującym w szkole PSO.
13. Za wiadomości i umiejętności otrzymujemy oceny
w skali 1:6, zgodnie z WSO i PSO.
14. Rozwijamy swoje zainteresowania przez udział w
konkursach i przedsięwzięciach religijnych,
patriotycznych, a także uczymy się pomagać
innym.
15.. Zadajemy pytania katechecie, kiedy czegoś nie
rozumiemy lub nie wiemy.

„JAK ROZPOZNAĆ
MAM CHRYSTUSA
GDZIE GO SZUKAĆ
MAM?
POMÓŻ MI BYM GO
ODNALAZŁ
I JUŻ NIE BYŁ SAM.”

LICEUM/TECHNIKUM
1. Lekcję religii rozpoczynamy i kończymy modlitwą
w postawie stojącej i w skupieniu. Możemy ją
mówić lub śpiewać.
2. Na lekcje religii uczęszczają osoby wierzące, ale
też i takie, które poszukują Boga lub mają
wątpliwości w wierze.
3. Okazujemy sobie szacunek.
4. Używamy zwrotów grzecznościowych: proszę,
przepraszam, dziękuję.
5. Dbamy o kulturę słowa, nie używamy zwrotów
obraźliwych i wulgarnych.
6. Bierzemy udział w dyskusji zgłaszając się i
słuchamy, kiedy ktoś mówi.
7. Wyjścia z lekcji np. do toalety, higienistki zgodnie
z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie
uczniów.
8. W czasie lekcji korzystamy z podręcznika, zeszytu,
komputera/rzutnika lub tablicy interaktywnej..
9. W czasie lekcji nie używamy telefonów
komórkowych zgodnie z regułami obowiązującymi
w szkole. Wyjątek może stanowić lekcja z użyciem
mediów elektronicznych.
10. Podążamy za tokiem lekcji, czyli uważamy…
11. Za aktywność na lekcji jesteśmy doceniani
plusami, które przekładają się na stopnie zgodnie z
obowiązującym w szkole PSO.
12. Za wiadomości i umiejętności otrzymujemy oceny
w skali 1:6, zgodnie z WSO i PSO.
13. Rozwijamy swoje zainteresowania przez udział w
konkursach i przedsięwzięciach religijnych,
patriotycznych, a także uczymy się pomagać
innym.
14.. Zadajemy pytania katechecie, kiedy czegoś nie
rozumiemy lub nie wiemy.

„WCZYTUJCIE
SIĘ W KATECHIZM WIARY ŚWIĘTEJ
(...) UCZCIE SIĘ PILNIE RELIGII. TO
NIE JEST DLA
WAS TYLKO PRZEDMIOT SZKOLNY.
EGZAMIN Z
TEJ NAUKI BĘDZIECIE ZDAWALI
PRZEZ CAŁE ŻYCIE (...)”
STEFAN
KARD. WYSZYŃSKI

