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Skarga na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach 
 

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, jakoby Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej 

Jadwigi w Wilkowicach przy aprobacie lub wręcz na polecenie dyrektora placówki Władysława Nikla 

pytała rodziców uczniów o powód nieuczęszczania ich dzieci na lekcje religii oraz o ich wyznanie 

(m.in. artykuł w portalu Onet: https://wiadomosci.onet.pl/slask/szkola-pyta-dlaczego-dzieci-nie-

chodza-na-religie-danych-potrzebuje-gmina/bbq9k1g.amp), Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” 

zwraca się do Rady Gminy w Wilkowicach o zajęcie stanowiska w sprawie naruszania przez dyrekcję 

szkoły konstytucyjnych praw rodziców i uczniów w tym zakresie. 
 

Należy zauważyd, że prawo do nieujawniania przekonao religijnych i wyznania stanowi jedną z zasad 

ustrojowych, znajdującą odzwierciedlenie w przepisie art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej: „Nikt nie może byd obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego 

światopoglądu, przekonao religijnych lub wyznania.” Fakt umieszczenia takiego zapisu w najwyższym 

akcie prawnym RP świadczy o jego szczególnej doniosłości dla ochrony praw i wolności osobistych 

obywateli. W ocenie Fundacji oczekiwanie przez szkołę odpowiedzi na pytanie o wyznanie i powód 

nieuczęszczania na lekcje religii stanowi ingerencję w wolności chronione przytoczonym przepisem 

Konstytucji. 
 

Fundacja z zadowoleniem przyjmuje dążenie władz gminy do organizowania lekcji religii różnych 

wyznao, co zresztą stanowi wyraz poszanowania prawa mieszkaoców wskazanego w art. 53 ust. 4 

Konstytucji. Niemniej dążenie takie nie może skutkowad naruszaniem praw osób, które swoich 

przekonao ujawniad nie chcą. W ocenie Fundacji właściwą formą zbierania przez szkołę informacji 

niezbędnych do zorganizowania lekcji religii różnych wyznao byłoby informowanie o takiej 

możliwości na zebraniach z rodzicami z prośbą, aby osoby zainteresowane same deklarowały zamiar 

zapisania dzieci na lekcje religii wybranego wyznania. Dopuszczalne byłoby także przekazanie 

rodzicom uczniów odpowiednich deklaracji do wypełnienia przez tych rodziców, którzy byliby 

zainteresowani organizacją takich zajęd. 
 

W związku z powyższym Fundacja kieruje w interesie publicznym skargę do Rady Gminy na 

działalnośd dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach jako kierownika jednostki 

organizacyjnej gminy z prośbą o pouczenie pana dyrektora o obowiązku poszanowania prawa 

rodziców uczniów do nieujawniania swoich przekonao. 
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