
Procedura  

postępowania w przypadku złożenia przez rodzica oświadczenia o uczestniczeniu 

ucznia w zajęciach religii lub etyki, rezygnacji  lub nieuczestniczenia ucznia  

w zajęciach religii lub etyki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli 

  

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 983).  

1. W szkole organizuje się naukę religii i/lub etyki na życzenie rodziców.  

2. Życzenie rodziców, o którym mowa w pkt. 1, wyraża się w formie pisemnego 

oświadczenia woli, które jest przechowywane w dokumentacji dotyczącej zapisu 

ucznia do szkoły. Po złożeniu oświadczenia woli uczestnictwa udział ucznia 

w zajęciach jest obowiązkowy.  

3. W kolejnych latach szkolnych oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, nie jest 

ponawiane. Może jednak zostać zmienione przez rodzica w formie pisemnego 

oświadczenia woli. Jeżeli rodzic zmieni oświadczenie w trakcie roku szkolnego,  

a  nieobecności ucznia na zajęciach nie przekroczą połowy wymaganej liczby godzin 

zajęć i są podstawy do wystawienia oceny klasyfikacyjnej, to wówczas uczeń 

podlega klasyfikacji z danego przedmiotu. 

4. Uczniowi, który nie uczęszcza na lekcje religii i/lub etyki, szkoła zapewnia opiekę 

wychowawczą na  czas odbywania zajęć. 

5. W przypadku, gdy zajęcia religii i etyki są umieszczone w planie lekcji w środku 

zajęć, uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii i etyki, ma obowiązek spędzania 

czasu w trakcie trwania tych zajęć w bibliotece szkolnej lub świetlicy pod opieką 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora.  

6. W przypadku, gdy zajęcia religii i etyki są umieszczone w planie zajęć na pierwszej 

lub ostatniej godzinie lekcyjnej, uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii i etyki, 

może przybyć do szkoły później lub opuścić szkołę godzinę wcześniej.  

7. Opieka nad uczniem, który nie uczęszcza na lekcje religii i/lub etyki jest wpisywana 

do dziennika zajęć świetlicowych lub zajęć opiekuńczych.  

8. Uczniowi, który nie uczęszcza na lekcje religii i/lub etyki nie odnotowuje się 

nieobecności.   

9. Z niniejszą procedurą wychowawca klasy zapoznaje uczniów i rodziców do 15 

września danego roku szkolnego. W roku szkolnym 2021/2022 – do 15 października. 

 

  

 


