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4. PROCEDURA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ RELIGII/ETYKI* 

 

Podstawa prawna:  

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

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.  

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

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1147)  

w § 1 ust. 1 pkt 1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na 

życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, 

zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:  

1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;  

2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po 

osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.  

2.  Życzenie, o  którym mowa w  ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać 

zmienione.  

 

1. Szkoła w ramach zajęć szkolnych organizuje lekcje religii i etyki, które w świetle 

zapisów prawa nie są przedmiotami obowiązkowymi.  

2. O uczestniczeniu w lekcji religii i etyki decydują rodzice (opiekunowie prawni) 

wypełniając Oświadczenie Zgody składane z podaniem do szkoły (dostępne na stronie 

internetowej szkoły). Oświadczenie jest składane na cały okres nauki ucznia w szkole 

podstawowej.  

3. Decyzja rodziców (opiekunów prawnych) wyrażona w treści oświadczenia może 

zostać zmieniona w kolejnym roku szkolnym.  

4. Udział uczniów w zajęciach religii i etyki opiera się na zasadzie dobrowolności. 

Oświadczenie o chęci uczęszczania na religię i etykę lub rezygnacja z nich powinna 

być, podpisana przez oboje rodziców (opiekunów prawnych). 

5. Uczeń, którego rodzice nie złożyli do Dyrektora Szkoły deklaracji woli udziału 

dziecka w zajęciach religii, nie uczestniczy w tych zajęciach.  

6. Zajęcia z religii i etyki odbywają się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub 

ucznia pełnoletniego, za zgodą organu prowadzącego.  
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7. Szkoła zapewnia w czasie trwania lekcji religii i etyki opiekę lub zajęcia 

wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii i etyki w szkole.  

 

Procedura postępowania:  

 

1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą wystąpić do dyrektora o zwolnienie ucznia-

Załącznik nr 12 z uczestnictwa w lekcjach religii/etyki. W tym celu składają wniosek 

do Dyrektora Szkoły do dnia 20 września danego roku szkolnego. 

2. W przypadku, gdy rodzice ucznia chcą zmienić oświadczenie w trakcie roku 

szkolnego, wymagane jest pisemne podpisane przez rodziców wniosku. 

3. Zmiana jest możliwa nie później niż po uczestnictwie ucznia w ponad połowie 

przewidzianych zajęć w danym śródroczu.  

4. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni od 

daty wpływu podania. Rodzice lub pełnoletni uczeń odbierają decyzję w sekretariacie- 

Załącznik nr 14.  

5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego z nauki religii.  

6. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia 

oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają 

podpisem złożonym na decyzji Dyrektora Szkoły.  

7. Uczniowi zwolnionemu z religii/etyki szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych 

zajęć. Uczeń powinien przebywać w bibliotece szkolnej.  

8. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami  

w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców, złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody 

Dyrektora Szkoły-Załącznik nr 13. O tym fakcie informowani są nauczyciel 

prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy. Warunkiem zwolnienia ucznia jest 

złożenie przez rodziców oświadczenia o wzięciu przez nich odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo dziecka w tym czasie. O tym fakcie informowani są nauczyciel 

prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy. 

9. Uczniom nieuczęszczającym na religię/etykę nie wpisuje się nieobecności.  

10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki religii/etyki w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wstawia się kreskę.  

11. Z powyższą procedurą wychowawca zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego, 

natomiast rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami.  
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Załącznik nr 12  

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego   Otwock, dn.  ....................... 

…………………………..  

adres, telefon 

…............................................................ 

        Dyrektor  

        Szkoły Podstawowej nr 3 

        im. Tomasza Morusa w Otwocku   

 

REZYGNACJA RODZICA Z UCZĘSZCZANIA JEGO DZIECKA NA 

LEKCJE RELIGII/ETYKI*   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 

szkołach, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

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

 

niniejszym oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa mojego syna / mojej córki* 

……………………………………………………………….…  

(imię i nazwisko dziecka)  

ucznia / uczennicy )* klasy ......................................... z uczestnictwa w lekcjach  

religii / etyki )* od dnia………………..  

................................................................................  

podpis rodzica / prawnego opiekuna  

 

Uwagi: Proszę zaznaczyć przedmioty*, których oświadczenie dotyczy.  

 

niepotrzebne skreślić*  
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Załącznik nr 13  

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego   Otwock, dn.  ....................... 

…………………………..  

adres, telefon 

…............................................................ 

        Dyrektor  

        Szkoły Podstawowej nr 3 

        im. Tomasza Morusa w Otwocku   

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OBECNOŚCI  

NA ZAJĘCIACH Z RELIGII/ETYKI* 

NA PIERWSZEJ LUB OSTATNIEJ LEKCJI 

 

W związku ze zwolnieniem syna/ córki …….……………………….………………….  

ucz. kl. ……......... zajęć religii/etyki* zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/ córki*  

z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej/ostatniej 

lekcji:………………………………………………………….……………… 

(wypisać dni tygodnia i godziny zajęć)  

Jednocześnie informuję, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt  

i bezpieczeństwo córki/syna* w tym czasie poza terenem szkoły.  

 

……………………………..….  

       /czytelny podpis rodziców/  

 

*niepotrzebne skreślić 
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Decyzja Dyrektora Szkoły:  

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*  

….............................................................. 

(data, podpis dyrektora)  

Uwaga: w czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.  

 

……………………………………..…….  

 /podpis rodziców/  

 

…………………………………………...  

 /data, podpis nauczyciela religii/etyki*/  

 

…………………………………………….  

 /data i podpis wychowawcy/  

 

         

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 14  

                                         Otwock, dn.  ....................... 

Decyzja nr …/20….  

w sprawie zwolnienia ucznia z lekcji religii/etyki*  

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 

szkołach, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

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

Na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez …....................................................... 

  

zwalniam 

…........................................ ucznia kl. …............ 

(imię i nazwisko)   

z zajęć religii/etyki* na czas............................. 

 

Uzasadnienie  

Podstawą zwolnienia był wniosek rodziców z dnia…………………………..  

Od  niniejszej  decyzji  przysługuje  prawo  odwołania  do  Kuratorium  Oświaty   

w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.   

    Otrzymują :  

1) rodzice 

2)  nauczyciel religii/etyki*,  

3) wychowawca 

4) a/a 
 


