
	

Procedura	postępowania	szkolnego	w	przypadku	lekcji	religii/etyki		
w	Zespole	Szkół	Ogólnokształcących	im.	Ignacego	Jana	Paderewskiego		

w	Łasku	-	Kolumnie	
	

Podstawa	prawna:	

Rozporządzenie	MEN	z	dnia	14	kwietnia	1992	r.	w	sprawie	w	sprawie	warunków	i	sposobu	
organizowania	nauki	religii	w	szkołach	publicznych.	(Dz.U.	z	2020	poz.	983)		

1. W	 szkole	 organizuje	 się̨	 nauczanie	 religii/etyki	 na	 życzenie	 rodziców/ustawowych	
opiekunów	lub	pełnoletniego	ucznia.	Życzenie	uczestnictwa	w	zajęciach	religii	i	etyki	
wyraża	 się̨	 w	 formie	 jednorazowego,	 pisemnego	 oświadczenia	 woli.	 Oświadczenie	
woli	 rodzica/opiekuna	 prawnego	 lub	 pełnoletniego	 ucznia	 przechowuje	 się	
w	sekretariacie	 szkoły.	 W	 trakcie	 nauki	 oświadczenie	 woli	 można	 wycofać.	 Po	
złożeniu	oświadczenia	uczestnictwa	w	odpowiednich	zajęciach	udział	w	nich	ucznia	
jest	obowiązkowy.		

2. Wzór	oświadczenia	rodziców/	prawnych	opiekunów	stanowi	załącznik	nr	1	
do	niniejszej	procedury.		

3. Wzór	oświadczenia	pełnoletniego	ucznia	stanowi	załącznik	nr	2	do	niniejszej	
procedury.		

4. Uczeń́	może	nie	uczęszczać́	na	lekcje	religii/etyki.		
5. Na	 świadectwie	 szkolnym	 promocyjnym	 i	 na	 świadectwie	 ukończenia	 szkoły,	

w	miejscu	przeznaczonym	na	wpisanie	ocen	klasyfikacyjnych	z	religii/etyki,	wpisuje	
się̨:	
a) poziomą	kreskę̨,	 jeżeli	uczeń́	nie	uczęszczał	na	 żadne	z	 tych	 zajęć́	 (bez	 żadnych	

dodatkowych	adnotacji),		
b) oceny̨	 z	 religii	 albo	 z	 etyki,	 jeżeli	 uczeń́	 uczęszczał	 na	 jedne	 z	 tych	 zajęć́,	 bez	

wskazywania,	z	jakich	zajęć	jest	to	ocena,	
c) ocenę̨	z	religii	i	ocenę̨	z	etyki,	jeżeli	uczeń́	uczęszczał	zarówno	na	zajęcia	z	religii,	

jak	i	na	zajęcia	z	etyki.		
6. Jeżeli	 rodzic/prawny	 opiekun/uczeń́	 pełnoletni	 wycofa	 w	 trakcie	 roku	 szkolnego	

złyczenie	 uczestniczenia	 w	 zajęciach	 z	 religii/etyki	 –	 załącznik	 nr	 3,	 a	 jego	
nieobecności	na	lekcjach	nie	przekroczyły	połowy	wymaganego	czasu	i	są	podstawy	
do	wystawienia	oceny,	to	wówczas	uczeń́	podlega	klasyfikacji	z	danego	przedmiotu.		

7. W	 przypadku,	 gdy	 uczeń́	 nie	 uczestniczy	 w	 zajęciach	 religii/etyki	 ma	 obowiązek	
przebywać́	 w	 czasie	 tych	 zajęć́	 w	 bibliotece	 szkolnej	 lub	w	 gabinetach	 nauczycieli	
specjalistów.	Uczniowi	takiemu	odnotowuje	się	obecność.		

8. Szczegółowy	 plan	 opieki	 nad	 uczniami	 nieuczestniczącymi	 w	 lekcjach	 religii/etyki	
opracowywany	jest	każdorazowo	w	przypadku	zmiany	planu	lekcji	klas	oraz	zmian	
w	organizacji	pracy	specjalistów	i	biblioteki.	

9. W	przypadku,	gdy	uczeń́	nie	uczestniczy	w	zajęciach	religii/	etyki	i	jest	to	pierwsza	lub	
ostatnia	lekcja,	uczeń́	może	być	zwolniony	do	domu	na	pisemną	prośbę̨	rodziców	i	po	
złożeniu	oświadczenia	o	wzięciu	na	siebie	pełnej	odpowiedzialności	prawnej	za	pobyt	



i	bezpieczeństwo	ucznia	w	tym	czasie	poza	Szkołą.	Takiemu	uczniowi	odnotowuje	się	
wpis	„zwolniony”	–	załącznik	nr	4.	

10. Uczniowie	 nie	 uczęszczający	 na	 religię/etykę̨	 są	 wpisywani	 do	 odpowiedniej	
ewidencji	w	sekretariacie	szkoły.	

11. Uczniowi,	 który	 nie	 uczęszcza	 na	 lekcje	 religii/etyki	 nie	 bierze	 udziału	
w	organizowanych	w	szkole	rekolekcjach,	szkoła	zapewnia	opiekę̨	świetlicową.		

12. Rodzice / opiekunowie prawni zostają̨ zapoznani z procedurą przez wychowawców klas 
podczas zebrań́ wrześniowych.  

Procedura	obowiązuje	od	1	września	2020	r.	

 



Załącznik	nr	1	do	Procedury	postępowania	szkolnego		
w	przypadku	lekcji	religii/etyki	

Oświadczenie	Rodziców	
w	sprawie	uczęszczania	ich	dziecka	na	lekcje	

religii	rzymskokatolickiej/etyki	od	roku	szkolnego	20……/20…..	

Zgodnie	z	Rozporządzenie	MEN	z	dnia	14	kwietnia	1992	r.	w	sprawie	w	sprawie	
warunków	i	sposobu	organizowania	nauki	religii	w	szkołach	publicznych.	(Dz.U.	z	2020	
poz.	983)		

wyrażamy	wolę,	aby	nasz	syn/	nasza	córka			

……………………………………………….......................................................................	
imię	i	nazwisko		

uczeń/uczennica	klasy	……………….	SP	/	LO	

uczestniczyło	w	zorganizowanych	lekcjach	*	

£ Religii	rzymsko-katolickiej	

£ Etyki		

£ Religii	rzymsko-katolickiej	i	etyki		
£ –	właściwe	zaznaczyć;	*	-	niepotrzebne	skreślić	

Przyjmuję	do	wiadomości,	że:		

1. Z	chwilą	złożenia	oświadczenia	uczestnictwo	dziecka	na	wybranych	zajęciach	jest	
obowiązkowe,	obecność́	 jest	rejestrowana,	a	aktywność́	ucznia	i	zdobyta	wiedza	
podlega	ocenie	zgodnie	z	zasadami	oceniania.		

2. Ocena	 roczna	umieszczana	 jest	na	 świadectwie	 i	 jest	wliczana	do	 średniej	 ocen	
ucznia.	Nie	wpływa	jednak	na	promocję.		

3. Jeśli	 uczeń́	 zadeklarował	 udział	 w	 zajęciach	 i	 z	 religii	 i	 etyki	 na	 świadectwie	
szkolnym	zostaną	̨umieszczone	obie	oceny.		

4. Oświadczenie	woli	obowiązuje	do	końca	nauki	w	szkole.		
5. Zmiana	woli	jest	możliwa	w	każdej	chwili	na	pisemny	wniosek	rodziców.		
6. Jeżeli	 rodzice/prawni	 opiekunowie	 ucznia	 wycofają	 w	 trakcie	 roku	 szkolnego	

życzenie	 uczestniczenia	 w	 zajęciach	 z	 religii/etyki,	 a	 nieobecności	 ucznia	 na	
lekcjach	 nie	 przekroczyły	 połowy	 wymaganego	 czasu	 i	 są	 podstawy	 do	
wystawienia	oceny,	to	wówczas	uczeń	podlega	klasyfikacji	z	danego	przedmiotu.		

 
Podpisy Rodziców/ prawnych opiekunów 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
Łask, dnia …………………………………… 



Załącznik	nr	2	do	Procedury	postępowania	szkolnego		
w	przypadku	lekcji	religii/etyki	

	

Oświadczenie	Pełnoletniego	Ucznia	
w	sprawie	uczęszczania	na	lekcje	

religii	rzymskokatolickiej/etyki	od	roku	szkolnego	20…../20…..	

Zgodnie	z	Rozporządzenie	MEN	z	dnia	14	kwietnia	1992	r.	w	sprawie	w	sprawie	
warunków	i	sposobu	organizowania	nauki	religii	w	szkołach	publicznych.	(Dz.U.	z	2020	
poz.	983)		

Ja	niżej	podpisany,	uczeń/uczennica*	klasy	……………….	LO	

wyrażam	wolę	uczestnictwa	w	zorganizowanych	lekcjach		

£ Religii	rzymsko-katolickiej	

£ Etyki		

£ Religii	rzymsko-katolickiej	i	etyki		
£ –	właściwe	zaznaczyć;	*	-	niepotrzebne	skreślić	

Przyjmuję	do	wiadomości,	że:		

1. Z	 chwilą	 złożenia	 oświadczenia	 mój	 udział	 w	 wybranych	 zajęciach	 jest	
obowiązkowy,	obecność́	jest	rejestrowana,	a	aktywność́	i	zdobyta	wiedza	podlega	
ocenie	zgodnie	z	zasadami	oceniania.		

2. Ocena	roczna	umieszczana	 jest	na	świadectwie	 i	 jest	wliczana	do	średniej	ocen.		
Nie	wpływa	jednak	na	promocję.		

3. Jeśli	zadeklarowałem	udział	w	zajęciach	i	z	religii	i	etyki	na	świadectwie	szkolnym	
zostaną	̨umieszczone	obie	oceny.		

4. Oświadczenie	woli	obowiązuje	do	końca	nauki	w	szkole.		
5. Zmiana	woli	jest	możliwa	w	każdej	chwili	na	pisemny	wniosek.		
6. Jeżeli	 wycofam	 w	 trakcie	 roku	 szkolnego	 życzenie	 uczestniczenia	 w	 zajęciach	

z	religii/etyki,	 a	 moje	 nieobecności	 na	 lekcjach	 nie	 przekroczyły	 połowy	
wymaganego	czasu	 i	są	̨podstawy	do	wystawienia	oceny,	 to	wówczas	podlegam	
klasyfikacji	z	danego	przedmiotu.		

	

 
…………………………………………………………………………………….. 

Podpis pełnoletniego Ucznia 
 
 
 
 
 

Łask, dnia …………………………………… 
	



Załącznik	nr	3a	do	Procedury	postępowania	szkolnego		
w	przypadku	lekcji	religii/etyki	

	
	

OŚWIADCZENIE	–	REZYGNACJA	
	

Z	dniem	……………………………………...	wycofuję	życzenie	uczestnictwa	mojego	syna/	mojej	córki*	

……………………………………………….......................................................................	
imię	i	nazwisko		

ucznia/uczennicy	klasy	……………….	SP	/	LO*	

w	zorganizowanych	lekcjach		

£ Religii	rzymsko-katolickiej	

£ Etyki		

£ Religii	rzymsko-katolickiej	i	etyki		

	
…………….…………………………………………………………………..	

czytelne	podpisy	Rodziców/opiekunów	prawnych	

Łask, dnia …………………………………… 
 
£ –	właściwe	zaznaczyć;	*	-	niepotrzebne	skreślić	

	
	

Załącznik	nr	3b	do	Procedury	postępowania	szkolnego		
w	przypadku	lekcji	religii/etyki	

	
………………………………………	 	 	 	 	 Łask,	dnia	……………………………..	
			imię	i	nazwisko	pełnoletniego	ucznia	

	
											……………………	
																																		klasa	

	
	

OŚWIADCZENIE	–	REZYGNACJA	PEŁNOLETNIEGO	UCZNIA	
	

Z	dniem	…………………………….	wycofuję	moje	życzenie	uczestnictwa	w	zorganizowanych	lekcjach		

£ Religii	rzymsko-katolickiej	

£ Etyki		

£ Religii	rzymsko-katolickiej	i	etyki		

	
…………….…………………………………………………	

czytelny	podpis	pełnoletniego	ucznia	

Łask, dnia …………………………………… 
 
£ –	właściwe	zaznaczyć;	*	-	niepotrzebne	skreślić	



Załącznik	nr	4a	do	Procedury	postępowania	szkolnego		
w	przypadku	lekcji	religii/etyki	

	
	

OŚWIADCZENIE	–	ZWOLNIENIE	
	

Zwracam	się	z	prośbą	o	zwolnienie	mojego	syna/mojej	córki*	
	

………………………………………………………………………	ucznia	klasy	……….	SP/LO*	
imię	i	nazwisko	ucznia	

z	obowiązku	obecności	w	szkole,	gdy	zajęcia	religii/etyki	są	na	pierwszej	i/lub	ostatniej	lekcji.	
	

Oświadczam,	że	biorę	na	siebie	pełną	odpowiedzialność	prawną	za	pobyt	i	bezpieczeństwo	

mojego	syna/mojej	córki	*	w	tym	czasie	poza	terenem	Szkoły.	

	
…………….…………………………………………………………………..	

czytelne	podpisy	rodziców/opiekunów	prawnych	

Łask, dnia …………………………………… 
	

*	-	niepotrzebne	skreślić		 	

UWAGA!	
Uczeń	zwolniony	z	obecności	w	szkole	nie	może	przebywać	na	jej	terenie.	W	dzienniku	ma	adnotację	
„zwolniony”.	
	
	

	
	
	
	

Załącznik	nr	4a	do	Procedury	postępowania	szkolnego		
w	przypadku	lekcji	religii/etyki	

	
	
	
………………………………………	 	 	 	 	 Łask,	dnia	……………………………..	
			imię	i	nazwisko	pełnoletniego	ucznia	

	
											……………………	
																																		klasa	

	
OŚWIADCZENIE	–	ZWOLNIENIE	

	
	

Zwracam	 się	 z	 prośbą	 o	 zwolnienie	 z	obowiązku	 obecności	 w	 szkole,	 gdy	 zajęcia	

religii/etyki	są	na	pierwszej	i/lub	ostatniej	lekcji.	
	

	
…………….…………………………………………………	

czytelny	podpis	pełnoletniego	ucznia	

	
Łask, dnia …………………………………… 
*	-	niepotrzebne	skreślić		 	

UWAGA!	
Uczeń	zwolniony	z	obecności	w	szkole	nie	może	przebywać	na	jej	terenie.	W	dzienniku	ma	adnotację	
„zwolniony”.	


