I Komunia Święta
GRUPA PRZYGOTOWUJĄCA SIĘ DO PRZYJĘCIA I KOMUNII ŚW.
Przygotowanie rodziców i ich dzieci
do owocnego przeżycia I Komunii św.
w Parafii Św. Jana Ap. i Ew.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
W DIECEZJI LEGNICKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I W LATACH KOLEJNYCH
1. Instrukcja o przygotowaniu do inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii I
Synodu Diecezji Legnickiej zawiera następujące wskazanie: „Inicjacja w sakramenty pokuty
i pojednania oraz Eucharystii odbywa się zasadniczo w III klasie szkoły podstawowej, czyli na
zakończenie I etapu edukacyjnego. Przygotowanie kandydatów dokonuje się w parafii zamieszkania
rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów przez uczestnictwo w katechezach oraz celebracjach
liturgicznych” (nr 2).

Wdrażanie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich staje się okazją do ujednolicenia terminu
Pierwszej Komunii Świętej na terenie Diecezji Legnickiej. W takim przypadku przygotowanie do niej
byłoby realizowane według programów i podręczników do nauczania religii zgodnych z nową
Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku.

2. Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw od 1 września 2014 roku do I klasy szkoły podstawowej
obowiązkowo pójdą dzieci urodzone w 2007 roku oraz dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku do 30
czerwca 2008 roku.

Dzieci urodzone od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zostaną objęte obowiązkiem szkolnym
w 2015 roku, chociaż na wniosek rodziców dzieci te mogą pójść do szkoły już 1 września 2014 roku,
czyli w wieku sześciu lat.

Ponadto w art. 4 cytowanej ustawy prawodawca postanowił, że w latach szkolnych 2014/2015
i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według
roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Na wniosek rodziców,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, dokonując
podziału, może przyjąć ucznia do klasy I, odstępując od tej zasady.

3. W roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2015/2016 klasy pierwsze szkoły podstawowej
będą więc utworzone z sześciolatków i z siedmiolatków. W Diecezji Legnickiej już od 1 września
2012 roku do klasy pierwszej szkoły podstawowej wprowadzaliśmy nowe programy i nowe
podręczniki do nauczania religii, zgodne z Podstawą programową katechezy z 2010 roku. Rok
szkolny 2014/2015 będzie trzecim i ostatnim rokiem wdrażania nowego programu katechetycznego
i podręczników do nauczania religii, zgodnych z nową Podstawą Programową. W oddziałach
klasowych pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III, tzw. edukacja wczesnoszkolna) rozpoczyna
się realizacja trzyletniego przygotowania do I Komunii Świętej (por. I Synod Diecezji Legnickiej oraz
komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 14 marca 2012 roku).

4. Przywołane wyżej decyzje skutkują tym, że w Diecezji Legnickiej:

●

●

●

w roku szkolnym 2014/2015 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpią – tak jak dotychczas
– dzieci klas drugich szkoły podstawowej, niezależnie od wieku (przygotowanie tych dzieci
do Pierwszej Komunii Świętej dokonuje się od roku szkolnego 2013/2014 w oparciu
o dwuletni program katechezy szkolnej i parafialnej);
rok szkolny 2015/2016 będzie rokiem bez Pierwszej Komunii świętej dzieci ze szkoły
podstawowej;
od roku szkolnego 2016/2017 Pierwsza Komunia Święta będzie udzielana dzieciom
w klasie III szkoły podstawowej, niezależnie od wieku (przygotowanie tych dzieci do
Pierwszej Komunii Świętej rozpocznie się od roku szkolnego 2014/2015 w oparciu o nowy
trzyletni program katechezy szkolnej i parafialnej, z wykorzystaniem podręczników
zgodnych z nową Podstawą programową katechezy z 2010 roku).

† Zbigniew Kiernikowski

BISKUP LEGNICKI

Bardzo zależy mi na tym, by przygotowanie do pierwszej Komunii św. stało się okazją do odrodzenia
życia religijnego całej wspólnoty rodzinnej. Dlatego obejmujemy nim nie tylko dzieci, ale i rodziców.
Oczywiście, przygotowaniem tym pragniemy objąć wszystkich parafian Św. Jana Ap. i Ew., bez
względu na to, do jakiej uczęszczają szkoły.
Rodziców zapraszam na katechezy formacyjne oraz do pełnego uczestnictwa w niedzielnych i
świątecznych Mszach św.

Dzieci zachęcam do pilnego udziału w katechezie, do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz do
udziału w nabożeństwach w ciągu roku.
Drodzy Rodzice! Podejdźcie do tych przygotowań z pełnym zrozumieniem i gorącym sercem. Niech
ten czas formacyjny będzie czasem odnowy, przemiany, a dla wielu czasem powrotu do Kościoła i do
Boga. Szczęść Boże w tym trudzie.

