
PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ Z RELIGII/ETYKI 

W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. WYBICKIEGO 

W WARSZAWIE 

  

1. W szkole w ramach planu zajęć szkolnych organizuje się naukę religii/ etyki. 

2. Uczestnictwo w lekcjach religii/etyki jest dobrowolne. 

3. Naukę religii/etyki w szkole organizuje się na życzenie rodziców/prawnych opiekunów 

oraz na wniosek pełnoletniego ucznia. 

4. Wniosek o którym mowa w pkt. 3, jest wyrażony w kwestionariuszu osobowym ucznia. 

5. Deklaracja woli uczestnictwa w lekcjach religii/etyki obowiązuje przez cały cykl 

nauczania i nie musi być ponawiana w kolejnych latach. 

6. Rezygnacja z uczestnictwa w lekcjach religii/etyki możliwa jest za zgodą dyrektora 

szkoły, po przedłożeniu przez rodziców(opiekunów prawnych) oświadczenia- załącznik 

nr 1 

7. Deklaracja dotycząca rezygnacji z udziału w zajęciach religii/etyki lub ponownego 

przystąpienia do nich ważna jest przez cały okres kształcenia w szkole i można ją złożyć 

na każdym jego etapie.   

8. Na zajęciach religii/etyki obowiązują przepisy oceniania zgodnie z Wewnątrzszkolnym 

i Przedmiotowym Systemem Oceniania. 

9. Ocena z religii/etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym w rubryce religia/etyka 

i jest wliczana do średniej ocen ucznia, ale nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej. 

10. W przypadku, gdy lekcja religii/etyki nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, 

uczeń ma obowiązek przebywać na terenie szkoły. 

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

natomiast rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

 

 



załącznik 1  

  

................................................                     Warszawa, ................... …..... r.  
imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)    

..................................................  
adres zamieszkania  

  
  

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

tel. ............................................    

 

Dyrektor  
XXV Liceum Ogólnokształcącego  
im. J. Wybickiego 
ul. Halna 20 
04-961 Warszawa 

 

 

OŚWIADCZENIE  O  REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE RELIGII/ETYKI 
 

Oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa w zajęciach z religii/etyki* mojej/mojego* 

córki/syna*  

 

..................................................................................................................................................... 
/ imię i nazwisko ucznia/  

uczennicy/ucznia klasy .................. szkoły XXV Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego  

w roku szkolnym 20......../20........ od dnia .......................................... 
 

W związku z rezygnacją z uczęszczania na lekcje religii/etyki*, wyrażam zgodę na  zwalnianie 

mojego syna / córki*  z pierwszych i ostatnich lekcji religii/etyki*. Jednocześnie oświadczam, 

że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w czasie trwania tych zajęć.  

  

   

                   …………………………………………  
Podpis rodzica/opiekuna  

   

                                                                 Decyzja Dyrektora Szkoły  

      Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  
  
                                                              ...................................................  

         (data, podpis dyrektora)  
 

...................................................    
(data, podpis nauczyciela przedmiotu)  
 

...................................................    
(data, podpis wychowawcy) 
 
UWAGA: Deklaracja jest ważna na cały okres nauki w szkole ponadpodstawowej.  

W przypadku odstąpienia rodzica od rezygnacji należy złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie. 
*niepotrzebne skreślić 


