Uzasadnienie
W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, dla której Miasto
Podkowa Leśna jest organem prowadzącym, uczą się uczniowie zainteresowani nauką religii
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej, Od dnia 1 września 2019
r. jest ich dwoje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca
2017 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r., Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) jeśli uczniów
zainteresowanych nauką ww. Religii jest mniej niż siedmiu, organ prowadzący, 2019/2020,
zapewnia realizację nauki religii ww. Kościoła.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna podpisał w tej sprawie: Porozumienie w sprawie
organizacji Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego prowadzonego przez Kościół
Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezją Wschodnią oraz udziału
Miasta Podkowa Leśna w kosztach jego funkcjonowania dla uczniów z terenu Podkowy Leśnej
uczących się w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.
Pozaszkolny Punkt Katechetyczny mieści się w Wyższej Szkole TeologicznoHumanistycznej przy ul. Jana Pawła II 39 w Podkowie Leśnej. Kościół pokrywa koszty
utrzymania sali katechetycznej.
W zajęciach w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym uczestniczy także 3 uczniów
z terenu Gminy Brwinów i jeden uczeń z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Są to uczniowie zamieszkali na obszarze innych gmin znajdujących się w jurysdykcji
zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej (Żółwinie). Ww. Gminy
ponoszą koszty funkcjonowania Punktu Katechetycznego w wysokości proporcjonalnej do
ilości dzieci objętych nauczaniem religii z terenu tych gmin.
Wydatki te obejmują wynagrodzenie nauczyciela, który prowadzi zajęcia z religii.
Wynagrodznie nauczyciela z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych dzielone jest przez ogólną liczbę dzieci uczestniczacych w zajęciach i mnożone
przez liczbę dzieci z terenu danej Gminy. Tak wyliczonymi kwotami bedą na podstawie
porozumienia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały, obciążane obie Gminy.
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