
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ RELIGII  

 

1. 1 Oświadczenie o uczestnictwie ucznia w lekcjach religii składają rodzice, zapisując 

dziecko do szkoły (załącznik nr 1). Oświadczenie jest składane na cały okres nauki ucznia 

w szkole.  

2. Gdy rodzice ucznia chcą zmienić swoją decyzję, o której mowa 

w punkcie 1, w trakcie roku szkolnego, składają w sekretariacie pisemne oświadczenie, 

podpisane przez  rodziców (załącznik nr 2). 

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, dyrektor w terminie 7 dni od daty wpływu 

oświadczenia od rodziców, informuje  rodziców w formie pisemnej o przyjęciu ich 

decyzji. Rodzice odbierają informację dyrektora w sekretariacie, potwierdzając to 

czytelnym podpisem. 

4. O zwolnieniu ucznia z uczestnictwa w zajęciach religii dyrektor informuje nauczyciela 

prowadzącego zajęcia oraz wychowawcę ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości 

nauczyciele potwierdzają czytelnym podpisem złożonym na informacji dyrektora. 

5. Uczniowi, który nie uczęszcza na zajęcia religii, szkoła zapewnia opiekę w czasie trwania 

tych zajęć. Uczeń przebywa wówczas w bibliotece, pod opieką nauczycieli bibliotekarzy 

lub w świetlicy szkolnej, pod opieką wychowawców świetlicy. W szczególnych 

przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń 

może być zwolniony z obowiązku przebywania na terenie szkoły na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców (załącznik nr 3). Rodzice dostarczają oświadczenie do 

wychowawcy.  

6. Informację zawartą w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 5, wychowawca 

przekazuje do nauczycieli bibliotekarzy/wychowawców świetlicy. Oświadczenie 

przechowuje wychowawca w swojej dokumentacji do czasu zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

7. Uczniom nieuczęszczającym na religię na podstawie oświadczenia rodziców, nie wpisuje 

się nieobecności. 

8. Pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo ucznia poza terenem szkoły w 

czasie zwolnienia z obowiązku przebywania na terenie szkoły ponoszą rodzice i uczeń nie 

może przebywać na terenie szkoły. 

9. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5, obejmuje okres do końca aktualnego roku 

szkolnego i powinno być ponownie złożone w każdym kolejnym roku szkolnym, zgodnie 

z obowiązującym planem zajęć. 



10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki religii, w dokumentacji przebiegu nauczania, 

zamiast oceny klasyfikacyjnej, wstawia się kreskę. 

11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10, wychowawca pobiera z sekretariatu szkoły 

oryginał oświadczenia rodziców oraz informacji dyrektora o przyjęciu ich decyzji  

i następnie umieszcza te dokumenty w arkuszu ocen ucznia.  

 

Procedura przyjęta do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.09.2021 r. 

  



Załącznik  nr 1                                                                 Siedlce, dn…………………… 

 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

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

         (imię, nazwisko, adres rodzica)     

          

 

         

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

W SPRAWIE UDZIAŁU UCZNIA W LEKCJACH RELIGII 

 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………............, 
                                                                   (imię i nazwisko dziecka) 

ucz. klasy……….., będzie/nie będzie* uczestniczyć w lekcjach religii przez cały czas nauki 

w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach. 

 

 

 

…………………………………………………. 

                                                                          czytelny podpis rodziców 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



Załącznik  nr 2                                                             Siedlce, dn…………………… 

 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

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

         (imię, nazwisko, adres rodzica)     

          

 

   

       

                                         Dyrektor 

             Szkoły Podstawowej nr 11 

             im. Jana Pawła II 

         ul. Wiśniowa 5 

        08-110 Siedlce 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

W SPRAWIE UDZIAŁU UCZNIA W LEKCJACH RELIGII 

 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………............, 
                                                                   (imię i nazwisko dziecka) 

ucz. klasy……….., będzie/nie będzie* uczestniczyć w lekcjach religii od 

dnia …………………….. do zakończenia bieżącego roku szkolnego/do czasu 

zakończenia nauki *  w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach. 

 

 

 

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

                                                                                                 czytelny podpis rodziców 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik  nr 3                                                          Siedlce, dn…………………… 

 

          

 

                                                 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

W związku z rezygnacją z uczęszczania na zajęcia religii  syna/córki*   

 ………………………………………………….., ucznia/uczennicy* klasy ……………..,  
                      (imię i nazwisko dziecka) 

zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka z obowiązku obecności w szkole w czasie 

w/w  zajęć, ponieważ przypadają one na pierwszą/ostatnią* lekcję w planie tj.:  

…………………………………………………………………………….. 
                       (proszę napisać dzień tygodnia i godziny zajęć)  

 

Jednocześnie oświadczam, że zapewniam dziecku opiekę w tym czasie i biorę pełną 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.  

                                                                              

                                                   

 

                                                                              

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

                                                                                                      czytelny podpis rodziców 
 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


