
UPUTA O NAMJEŠTANJU VJEROUČITELJA U OSNOVNIM I 

SREDNJIM ŠKOLAMA 

 

 
Uvod 

 

 Prošlo je već nekoliko godina kako je vjeronauk u nekim dijelovima naših 

biskupija uveden u škole. To vrijeme velikih društvenih promjena, političkih tenzija, 

ratnog i poratnog stanja u koje se – gdje god je to bilo moguće – uveo vjeronauk kao 

školski predmet. Razumljivo je da je u takvim okolnostima prakticiran i različit način 

kako u namještanju tako i u samom radu vjeroučitelja. Radi nastale neujednačenosti, 

nekih dvojbi i određenih poteškoća, da bi naša Crkva poboljšala i olakšala rad svih 

zauzetih oko školskog vjeronauka, uvodi se od sada jedinstven oblik namještanja 

vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama prema uputama kako slijede i obvezuju. 

 

Uloge, odlike i stručna kvalifikacija vjeroučitelja 

 

 Vjeroučitelj je pastoralni djelatnik koji, posjedujući osnovnu ljudsku i kršćansku 

zrelost te potrebnu i po ovlaštenju mjerodavno biskup promiče i vodi sustavan i postupan 

tijek kršćanskog obrazovanja i odgoja za određenu skupinu vjeroučenika. 

 

S obzirom na njegove odlike traže se: 

− Naravne ljudske vrline, psihička i fizička zrelost; 

− Kršćanske vrline. 

S obzirom na stručnu spremu: 

− završen poseban studij kojega mjerodavna crkvena vlast smatra dostatnim za 

službu vjeroučitelja. 

 

Postupak namještanja 

 

 Budući da je vjeroučitelj istodobno i crkveni službenik i državni namještenik 

treba se pri njegovu namještanju držati slijedećeg postupka: 

 

1. Katehetski ured kao tijelo biskupskog ordinarijata u suradnji sa školom brine oko 

namještanja i rada vjeroučitelja u školama. 

2. Ravnatelj škole u skladu sa svojim nadležnostima izvješćuje katehetski ured o 

potrebnom broju vjeroučitelja u svojoj školi. 

3. Katehetski ured na prikladan način poziva kandidate da pošalju potrebnu 

dokumentaciju. 

4. Kandidati za upražnjeno mjesto uz osobnu molbu prilažu: 

a) rodni list 

b) krsni list s napomenom o primljenim sakramentima (i položenim zavjetima) 

c) liječničko uvjerenje 

d) laici mišljenje svoga župnika, a redovnice i redovnici preporuku svoga poglavara 

e) diplomu o završenom studiju 

f) izjavu o materijalnom stanju i vlastitoj mogućnosti rješavanja stambenog pitanja.  



5. Katehetski ured razmatra prispjele prijave i odgovarajuću dokumentaciju te 

odlučuje koje od prispjelih kandidata predložiti mjesnom ordinariju. 

6. Katehetski ured predlaže mjesnom ordinariju da podijeli kanonsku misiju 

kandidatu za vjeroučiteljsku službu u određenoj školi. 

7. Dekret o imenovanju šalje se vjeroučitelju, a pismena obavijest o tome dotičnoj 

školi i mjesnom župniku ili nadležnom poglavaru. 

8. Škola obavještava katehetski ured da je izabrani kandidat zasnovao radni odnos i 

da je preuzeo vjeroučiteljsku službu u određenoj školi. 

9. Kanonska misija se daje na godinu dana, osim ako mjesni ordinarij ne odluči 

drukčije, što uključuje i mogućnost opoziva. 

10. Molbu za produženje kanonske misije potrebno je dostaviti katehetskom uredu 

najmanje mjesec dana prije početka školske godine. 

 

Ova uputa stupa na snagu 10. studenog 1999. obvezujući i slučajeve u kojima je i prije 

stupanja postupljeno protivno njezinim odredbama. 
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