
 

 
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora SPzOI 162 nr 2/2020/2021 z dnia 8 września 2020 r. 

 

Procedura określająca sposób organizowania zajęć religii/etyki  

   w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 

                          (zmiana na okres epidemii)  

  

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), 

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

warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1992 nr 

36 poz. 155 ze zm.) 

 

§ 1 

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, Rodzic wyraża życzenie o uczestnictwie swojego 

dziecka w lekcjach religii/etyki w formie pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik  

nr 1 do niniejszej Procedury. Oświadczenie obowiązuje w okresie nauki w szkole. W przypadku 

zmiany decyzji oświadczenie należy złożyć ponownie. 

§ 2 

Dyrektor Szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa tworzy Rejestr Uczniów na dany rok 

szkolny, w którym odnotowani są Uczniowie, których Rodzice nie wyrazili życzenia na udział 

swojego dziecka w lekcjach religii oraz religii i etyki (uczeń nie uczęszcza na żadne zajęcia) w 

momencie przyjęcia do Szkoły lub w trakcie trwania nauki zmienili zdanie. Rejestr tworzony jest 

w oparciu o oświadczenia zebrane na załączniku nr 1 do niniejszej Procedury. 

§ 3 

 Organizacja lekcji etyki wymaga połączenia uczniów z różnych klas, co skutkować może 

brakiem możliwości dopasowania do planu zajęć danej klasy. Wychowawca klasy,  

z której pochodzi uczeń uczęszczający na etykę, zobowiązany jest do posiadania informacji co 

uczeń robi w czasie pomiędzy swoimi lekcjami a etyką (np. pobyt w świetlicy, jest w domu – pod 

opieką rodzica). 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Procedury określającej sposób organizowania zajęć religii/etyki  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 

 

Kraków, dn. ……………………………… 

 

Oświadczenie dotyczące woli uczestnictwa w zajęciach z religii/etyki 

 

Oświadczam, że ………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko Ucznia, klasa) 

 

a) będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu religia* 

b) będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu etyka* 

c) będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu religia i etyka* 

d) nie będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu religia/etyka* w związku z czym 

przyjmuję do wiadomości, że: 

- jeśli zajęcia z religii będą pierwszymi lub ostatnimi lekcjami w danym roku szkolnym 

biorę pełną odpowiedzialność za dziecko, 

- jeśli zajęcia z religii będą w środku pomiędzy innymi zajęciami w danym roku szkolnym 

dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej. 

  

     …………………………………………… 
                 (podpis Rodzica) 

  

*proszę podkreślić właściwą odpowiedź 


