
Załącznik nr 4. 

Kampinos, dnia ………………………………. 

 

Organizacja religii i etyki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi                                                  

im. Z. Padlewskiego w Kampinosie. 

1. Lekcje religii i etyki w szkole są nieobowiązkowe 

2. Lekcje religii odbywają się w ciągu całego tygodnia i są umieszczone w planie zajęć. 

3. Lekcje etyki odbywają się po zajęciach lekcyjnych, gdyż grupa ma charakter 

międzyklasowy – termin  ustala nauczyciel po zawiązaniu się grupy. 

4. Uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii zapewniona zostanie opieka w świetlicy 

lub bibliotece szkolnej. 

5. Zadeklarowana wola uczestnictwa w zajęciach religii bądź etyki wiąże się                              

z rozliczaniem dziecka z frekwencji na tych zajęciach oraz ocenianiem (ocena 

klasyfikacyjna liczy się do średniej). 

6. Rodzice mogą w każdym momencie roku szkolnego złożyć pisemne oświadczenie                

o rezygnacji z zadeklarowanej lekcji religii lub etyki. 

 

Zapoznałem /am się z powyższymi informacjami     ………………………………….. 

       Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Kampinos, …………………………………….. 

 

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię/etykę* 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.              

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 

i szkołach (Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 ze zm.) niniejszym: 

 

 Wyrażam wolę, aby mój syn/ moja córka ……………………………………………... 
               imię i nazwisko dziecka 

uczeń/uczennica klasy …….. w okresie nauki w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im.  Z. Padlewskiego w Kampinosie  od  roku szkolnego………………….: 

 

1. Uczestniczył/ uczestniczyła w zajęciach z religii* 

2. Uczestniczył/ uczestniczyła w zajęciach etyki* 

3. Nie będzie uczestniczyć w zajęciach religii oraz etyki* 

 

*podkreślić właściwą odpowiedź   …………………………………… 

 Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Oświadczenie rodziców. 

W związku z deklaracją braku uczestnictwa w zajęciach religii, etyki proszę o zwalnianie 

mojego syna/córki z obecności w szkole w czasie lekcji religii, bądź etyki, jeżeli przypadają 

na pierwsze lub ostatnie godziny w planie. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną 

odpowiedzialność za moje dziecko w tym czasie. W przypadku, gdy w/w  zajęcia odbywać 

się będą pomiędzy innymi zajęciami edukacyjnymi moje dziecko będzie znajdowało się pod 

opieką nauczyciela biblioteki lub świetlicy szkolnej. 

……………….…………………… 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 


