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OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W LEKCJI RELIGII, ETYKI UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W BIAŁOGARDZIE 

 

1. Uczestnictwo w lekcjach religii, etyki jest dobrowolne. 

2. Rodzice Ucznia wyrażają życzenie (dotyczy uczniów klas pierwszych i uczniów 

nowo przyjętych), by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach religii, etyki, 

w formie pisemnego oświadczenia /załącznik nr 1/, które nie musi być ponawiane 

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Powyższa deklaracja obejmuje cały etap szkolny. 

4. Rezygnację z uczestnictwa w nauce religii, etyki składają rodzice /prawni 

opiekunowie – wzór oświadczenia /załącznik nr 2/. 

5. Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii w czasie trwania lekcji zobowiązani 

są do przebywania w świetlicy szkolnej. 

6. W przypadku, gdy lekcja religii jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, 

uczeń na wniosek rodziców /prawnych opiekunów może być zwalniany do domu. 

Warunkiem zwolnienia ucznia jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów 

oświadczenia w formie pisemnej u Wychowawcy o wzięciu przez nich 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie – wzór oświadczenia 

– załącznik nr 3. 

7. Wychowawca klasy jest zobowiązany do powiadomienia administratora 

eDziennika oraz wychowawcę świetlicy o każdej zmianie dotyczącej 

uczęszczania uczniów na zajęcia religii i etyki.  

8. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przechowywania wszystkich 

oświadczeń przez cały etap szkolny. 

 

 

Zaktualizowano 4 czerwca 2018 r. 
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Załącznik nr 1 

 
DEKLARACJA RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
dotycząca udziału dziecka w zajęciach religii oraz etyki 

ważna przez cały okres nauki dziecka w Szkole Podstawowej Nr 5 im. W. Broniewskiego 
 

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz.U. 2017.1147) 

wyrażam życzenie, by moje dziecko  

………………………………………………..…………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko/ 

uczestniczyło w zajęciach religii /etyki.
1
 

…………………………………………………………… 

/czytelny podpis rodzica, data/ 

 

                                                           
1
 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

Białogard, dnia ……………………………. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

W związku z deklaracją braku uczestnictwa w zajęciach religii, etyki proszę o zwalnianie mojego 

syna/córki  ………………………………………………………………………………………………………... 

z obecności w szkole w czasie lekcji religii, bądź etyki, jeżeli przypadają na pierwsze lub ostatnie 

godziny w planie. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w tym 

czasie. 

W przypadku, gdy w/w zajęcia odbywać się będą pomiędzy innymi zajęciami edukacyjnymi moje 

dziecko będzie znajdowało się pod opieką świetlicy szkolnej. 

 

                                                                                       
(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna) 
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Załącznik nr 2 

Białogard, dnia ………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA LEKCJĘ RELIGII, ETYKI 

 

Informuję, że mój syn /córka ……………………………………………………………………………………. 

uczeń /uczennica klasy ………………………….. od dnia …………………………………………………… 

nie będzie uczęszczać na lekcję religii, etyki. 

                                                                                       
(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna) 

 

 

W związku z rezygnacją z uczęszczania na lekcję religii, etyki wyrażam zgodę na zwalnianie mojego  

syna/córki  ………………………………………………………………………………………………………... 

z obecności w szkole w czasie lekcji religii, bądź etyki, jeżeli przypadają na pierwsze lub ostatnie 

godziny w planie. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w tym 

czasie. 

W przypadku, gdy w/w zajęcia odbywać się będą pomiędzy innymi zajęciami edukacyjnymi moje 

dziecko będzie znajdowało się pod opieką świetlicy szkolnej. 

 

                                                                                       
(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna) 

 


