Podpisany przez:
KAMILA CYGANEK; GMINA KARPACZ
dnia 18 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2022
BURMISTRZA KARPACZA
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych w roku szkolnym 2022/2023
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 983)
zarządzam co następuje:
§ 1. Zawiera się porozumienie z Parafią Ewangelicko-Augsburską Wang z siedzibą w Karpaczu przy
ul. Na Śnieżkę 8 w sprawie organizacji nauki religii dla dzieci wyznania ewangelicko-augsburskiego
w pozaszkolnym, należącym do tejże Parafii, punkcie katechetycznym.
§ 2. Projekt porozumienia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.77.2022
Burmistrza Karpacza
z dnia 18 lipca 2022 r.
POROZUMIENIE nr ...../2021
zawarte w dniu....................
Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U.
z 2020, poz. 983) pomiędzy:
Gminą Karpacz reprezentowaną przez Burmistrza Karpacza - Pana Radosława Jęcka,
a
..................................
o następującej treści:

z siedzibą

w .............................. reprezentowaną

przez

...................................

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest zorganizowanie nauki religii dla .... dzieci wyznania
.........................w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.........................z siedzibą w ................................
2. Nauka odbywać się będzie w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo na każde dziecko, zgodnie
z ramowym planem nauczania.
§ 2. 1. Jako właściwego do zatrudnienia nauczyciela religii wskazuje się Szkołę Podstawową im. Ratowników
Górskich w Karpaczu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 48 a.
2. Nauczyciela religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.
§ 3. Wszelkie wydatki związane z wynagrodzeniem za prowadzenie nauki religii ponosi szkoła w której
nauczyciel jest zatrudniony.
§ 4. Za nabór dzieci wyznania ewangelicko-augsburskiego objętych obowiązkiem szkolnym odpowiada
Parafia.
§ 5. Porozumienie zawarte jest na rok szkolny 2022/2023.
§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których po jednym
otrzymują strony oraz jeden Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu.
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