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Podstawa prawna: 

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

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  

i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155); 

2. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017r. zmieniające 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2017r, poz. 1147); 

3. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949); 

4. § art. 2 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 

2017r.w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.  

z 2017r. poz. 703); 

5. Statut szkoły. 

Procedura 

1. Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w których uczeń uczestniczy  

na zasadzie dobrowolnego wyboru. 

2. Podstawą uczestnictwa w zajęciach z religii, etyki lub zajęciach z obu przedmiotów jest 

życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodzica 

(opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia ( załączniki 1 i 2) 

3. Szkoła nie może domagać się od rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia 

oświadczenia o nieuczęszczaniu na zajęcia religii lub etyki. 

4. Rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń powinni poinformować szkołę, także  

w formie pisemnego oświadczenia o wycofaniu wcześniej złożonego oświadczenia 

deklarującego udział ucznia w zajęciach religii lub etyki (załączniki 3 i 4). 

5. Nie później niż do 10 września danego roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna 

naukę w szkole, zainteresowani rodzice (opiekunowie prawni) na pierwszym zebraniu  

lub pełnoletni uczeń składają wychowawcy klasy w/w oświadczenie deklarujące 

uczestnictwo w zajęciach religii, etyki. 

6. Wychowawca przekazuje dyrektorowi szkoły imienny wykaz uczniów i złożone 

deklaracje. 

7. Uczeń uczęszczający zarówno na zajęcia z religii jak i etyki ma wliczane do średniej 

ocen, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z każdego z tych zajęć ale oceny te nie 

mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. 

8. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych 

dodatkowych adnotacji); 

2) ocenę z religii lub etyki, jeżeli uczeń uczęszczała na jedne z tych zajęć, bez 

wskazywania z jakich zajęć jest ta ocena; ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń 

uczęszczał zarówno na zajęcia z religii jaki i na zajęcia z etyki. 



Załącznik nr 1 

 

Wrocław, dnia …….……………... 

Dane rodzica  

Imię: …………………………….………. 

Nazwisko: ……………………………….. 

 
       

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH RELIGII/ETYKI* 
 

Wyrażam wolę, aby  mój syn/córka*  ……………………………………………………….. 

                 (imię i nazwisko dziecka)  

 

uczeń/uczennica*klasy ………………………………………………………………….………  

Europejskiego Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu; 

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu 

Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu; 

Europejskiej Szkoły Branżowej we Wrocławiu 

Europejskiego Liceum IT we Wrocławiu* 

 

uczestniczył/a * w zajęciach religii/etyki* w roku szkolnym …………………………………. 

 

 

       ……………………………………… 
                           (podpis rodzica)  

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 2 

Wrocław, dnia ……..……………... 

 
       

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH RELIGII/ETYKI* 

 
 

Ja niżej podpisany/podpisana* …………………………………………………………………. 

      (imię i nazwisko)  

 

uczeń/uczennica*klasy ………………………………………………………………….………  

Europejskiego Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu; 

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu; 

Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu; 

Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia we Wrocławiu 

Europejskiego Liceum IT we Wrocławiu* 

 

 

       ……………………………………… 
          (podpis pełnoletniego ucznia/uczennicy*) 

   

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

Wrocław, dnia …….……………... 

Dane rodzica (opiekuna prawnego) 

Imię: …………………………….………. 

Nazwisko: ……………………………….. 

 
       

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REZYGNACJI Z UDZIAŁU  

W ZAJĘCIACH RELIGII/ETYKI* 
 

Proszę o wykreślenie mojego syna/córki*  ………………………………………………….. 

                   (imię i nazwisko dziecka)  

 

ucznia/uczennicy*klasy ……………………………………………………………….………  

Europejskiego Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu; 

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu 

Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu; 

Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia we Wrocławiu 

Europejskiego Liceum IT we Wrocławiu* 

 

z listy uczestniczących w zajęciach religii/etyki* w roku szkolnym …………………………. 

od dnia ………………………………………………………………………………………… 

 

       ……………………………………… 
             (podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

   

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  nr 4 

Wrocław, dnia ……..……………... 

 
       

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REZYGNACJI Z UDZIAŁU  

W ZAJĘCIACH RELIGII/ETYKI* 

 
 

Ja niżej podpisany/podpisana* …………………………………………………………………. 

      (imię i nazwisko)  

 

uczeń/uczennica*klasy ………………………………………………………………….………  

Europejskiego Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu; 

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu 

Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu; 

Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia we Wrocławiu 

Europejskiego Liceum IT we Wrocławiu* 

 

proszę o wykreślenie mnie z listy uczęszczających  na zajęcia religii/etyki* w roku szkolnym 

…………………... od dnia …………………………………………………………………… 

 

       ……………………………………… 
          (podpis pełnoletniego ucznia/uczennicy*) 

   

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 


