
Procedura organizowania lekcji religii, etyki i wdż 
w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu 

 
1. W szkole w ramach planu zajęć szkolnych organizuje się naukę religii/etyki.  
2. Uczestnictwo w lekcjach religii / etyki jest dobrowolne.  
3. Naukę religii i etyki w szkole organizuje się na życzenie rodziców/opiekunów praw-

nych uczniów niepełnoletnich oraz na wniosek pełnoletnich uczniów. 
4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3, jest wyrażony w formie pisemnego oświadczenia 

(zał. 1 - 4) składanego przez rodziców kandydatów do klas pierwszych wraz z po-
twierdzeniem woli podjęcia nauki w ZSP „Energetyk w Wałbrzychu”.  

5. Wychowawca niezwłocznie (nie później niż 10 września roku szkolnego) przekazuje 
dyrektorowi szkoły imienny wykaz uczniów deklarujących chęć uczestniczenia w lek-
cjach religii/etyki/wdż. 

6. Deklaracja woli uczestniczenia w lekcjach religii/etyki/wdż obowiązuje przez cały 
cykl nauczania i nie musi być ponawiana w kolejnych  latach szkolnych. 

7. Rezygnacja z uczestnictwa w lekcjach religii/etyki/wdż możliwa jest za zgodą dyrek-
tora szkoły, po przedłożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego 
ucznia oświadczenia (zał. 5). 

8. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8 należy złożyć nie później niż dwa tygodnie 
przed klasyfikacją, w przeciwnym wypadku rezygnacja zacznie obowiązywać od no-
wego semestru/roku szkolnego.  

9. Uczeń, który nie uczęszczał na lekcje religii/etyki/wdż, a zadeklaruje chęć dołączenia 
do zajęć w semestrach programowo wyższych, musi zdać egzamin klasyfikacyjny  
z materiału realizowanego w czasie jego nieuczęszczania na zajęcia z reli-
gii/etyki/wdż, aby podstawa programowa została w pełni zrealizowana. 

10. Na zajęciach religii/etyki obowiązują przepisy oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnym 
i Przedmiotowym Systemem Oceniania.  

11. Ocena z religii/etyki umieszczona na świadectwie szkolnym w rubryce religia/etyka  
i jest wliczana do średniej ocen ucznia, ale nie ma wpływu na promocję do klasy pro-
gramowo wyższej.   

12. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkół, w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

a. poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych 
dodatkowych adnotacji), 

b. ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez 
wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena, 

c. ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia 
z religii, jak i na zajęcia z etyki. 

13. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia z religii/etyki są zobowiązani do przebywania 
w czasie tych zajęć w czytelni, chyba że jest to pierwsza lub ostatnia lekcja. Listę 
uczniów nieuczestniczących w zajęciach z religii/etyki wychowawcy klas przekazują 
nauczycielowi bibliotekarzowi po 10 września każdego roku szkolnego i w razie po-
trzeby ją aktualizują.  

 Opracowano na podstawie:  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. nr 36, poz. 155, ze zm.).  



Zał.1 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE  

RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku  
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  
i szkołach (§ 1 ust. 1), niniejszym: 

wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka 
 

………………………………………...……………………..………………………, 
(imię i nazwisko dziecka) 

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

 
 

   Podpis rodzica/opiekuna prawnego: 
 
Wałbrzych, dnia …………………….  ….………………………………………… 

         
      

  
Zał. 2 
 

OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO 
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE  

RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 
 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku  
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  
i szkołach (§ 1 ust. 1), niniejszym: 

 
 

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

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

 
                        
                Podpis: 

 
 
Wałbrzych, dnia …………………….      ….………………………………………… 
 
  

 



Zał. 3 
  

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE ETYKI 
 

 
wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka 

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

(imię i nazwisko dziecka) 
 

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

 
                        

 Podpis rodzica/opiekuna prawnego: 
 
Wałbrzych, dnia …………………….      ….………………………………………… 
 
     

  
Zał. 4 
 

OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO 
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE ETYKI 

 
 

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

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

 
                Podpis: 

 
Wałbrzych, dnia …………………….    ….………………………………………… 
 
     

  
 
  



Zał. 5 
 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA  
NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ/ETYKI 

 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku  
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  
i szkołach (§ 1 ust. 1), niniejszym: 

proszę o wykreślenie: 
 

………………………………………...……………………..………………………, 
(imię i nazwisko) 

 
ucznia/uczennicy klasy ............ z listy uczęszczających na lekcje religii/etyki. 

 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: 
 

Wałbrzych, dnia …………………….   ….………………………………………… 
 
 

Wyrażam zgodę: 
 

….………………………………………… 
   /dyrektor szkoły/ 
 

Przyjmuję do wiadomości: 
 
 

….…………………………………………        ….………………………………………… 
/nauczyciel religii/etyki/            /wychowawca/ 

 
 
    
  
 
 
 


