
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora  
Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach  

nr 18/2019/2020 z dnia 10.03.2020 r. 

Ogólne zasady uczestnictwa w lekcji religii uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2017 poz. 1147) oraz Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 nr 36 poz. 155 z późn. zm.). 

1. Uczestnictwo w lekcjach religii jest dobrowolne. 
2. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub uczeń pełnoletni deklarują chęć uczestnictwa 

w lekcjach religii poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w sekretariacie 
szkoły. Oświadczenie jest składane raz na dany etap edukacyjny (załącznik nr 1 i 2  
do niniejszego dokumentu). 

3. Oświadczenie może zostać w każdym momencie zmienione. W przypadku chęci 
rezygnacji z uczestnictwa w lekcjach religii rodzice/opiekunowie prawni lub uczeń 
pełnoletni składają stosowne oświadczenie na piśmie w sekretariacie szkoły (załącznik 
nr 3 i 4 do niniejszego dokumentu).   

4. Dla celów organizacji pracy szkoły zaleca się, aby deklaracje zostały złożone  
w terminie do 10 czerwca danego roku szkolnego na kolejne lata szkolne.  
W przypadku nowych uczniów deklarację składa się w momencie zapisu. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z lekcji religii na podstawie zmiany oświadczenia, 
uczniowi nie ustala się ocen śródrocznych i rocznych, a w arkuszu ocen oraz  
na świadectwie szkolnym dokonuje się wpisu „zwolniony/zwolniona”. 

6. Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii są zobowiązani do przebywania  
w tym czasie na świetlicy szkolnej. Jeżeli religia jest pierwszą lub ostatnią lekcją w 
danym dniu, uczeń może zostać zwolniony do domu (za zgodą rodziców/opiekunów 
prawnych). Zgodę należy złożyć w formie pisemnej  
u wychowawcy klasy. 

7. Uczeń, który w klasie niższej nie był objęty nauką religii, w przypadku złożenia 
oświadczenia o chęci uczestnictwa w lekcjach religii w klasie programowo wyższej 
może uzyskać pozytywną ocenę, o ile będzie uzupełniać braki w sposób uzgodniony  
z nauczycielem religii.   

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Ogólnych zasad uczestnictwa 
w lekcjach religii z dnia 10.03.2020 r. 

 
 

Dyrektor Zespołu Szkół  
Specjalnych nr 8 w Tychach 

 
 
 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  
w sprawie uczęszczania ich dziecka 
na lekcje religii rzymsko-katolickiej 

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 ppkt a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 

2017 roku zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2017 poz. 1147) niniejszym: 

wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka 

………………………………………...……………………..…………………………….……, 

                                                                           (imię i nazwisko dziecka) 

  

uczeń/uczennica klasy ..................................... uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii. 

 

      

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych: 
 
                                                                         ……….………………………………………… 
 
                                                                         ……….………………………………………… 

 

 
 
 
 
………………………., dnia ……………………. 
           (miejscowość) 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Ogólnych zasad uczestnictwa 
w lekcjach religii z dnia 10.03.2020 r. 

 
Dyrektor Zespołu Szkół  
Specjalnych nr 8 w Tychach 

 

 
Oświadczenie ucznia pełnoletniego  

w sprawie uczęszczania  
na lekcje religii rzymsko-katolickiej 

 

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 ppkt a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 

2017 roku zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2017 poz. 1147) niniejszym: 

Ja, niżej podpisany/podpisana……………………………………………...…………….... 
                                                                                                  (imię i nazwisko) 

 

uczeń/uczennica klasy ............................... wyrażam wolę uczestniczenia w lekcjach religii. 

  

 

      

Czytelny podpis ucznia: 
 
                                                                                                           …………………………… 
 

 

 
 
 
 
 
………………………., dnia ……………………. 
           (miejscowość) 

 
 
 

 
 



Załącznik nr 3 do Ogólnych zasad uczestnictwa 
w lekcjach religii z dnia 10.03.2020 r. 

 
Dyrektor Zespołu Szkół  
Specjalnych nr 8 w Tychach 

 

 
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

w sprawie rezygnacji z uczęszczania ich dziecka 
na lekcje religii rzymsko-katolickiej 

 

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 ppkt a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 

2017 roku zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2017 poz. 1147)  

oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa mojego dziecka 

…………………………………………………...……………………..………………………, 

                                                                           (imię i nazwisko dziecka) 

  

ucznia/uczennicy klasy .............................................. w lekcjach religii z dniem …….....….. . 

 

      

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych: 
 
                                                                         ……….………………………………………… 
 
                                                                         ……….………………………………………… 

 

 
 
 
 
………………………., dnia ……………………. 
           (miejscowość) 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Ogólnych zasad uczestnictwa 
w lekcjach religii z dnia 10.03.2020 r. 

 
 

Dyrektor Zespołu Szkół  
Specjalnych nr 8 w Tychach 

 
 

Oświadczenie ucznia pełnoletniego  
w sprawie rezygnacji z uczęszczania  
na lekcje religii rzymsko-katolickiej 

 

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 ppkt a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 

2017 roku zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2017 poz. 1147)  

 
Ja, niżej podpisany/podpisana……………………………………………...…………….... 
                                                                                                  (imię i nazwisko) 

 

uczeń/uczennica klasy ............................... oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa  

w lekcjach religii z dniem …………………. . 

. 

 

      

Czytelny podpis ucznia: 
 
                                                                                                       ……………………………… 
 
                                                                          
 
 
 
 
………………………., dnia ……………………. 
           (miejscowość) 

 


