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 OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W LEKCJI RELIGII UCZNIÓW  

1. Uczestnictwo w lekcjach religii jest dobrowolne.  

2. Rodzice Ucznia deklarują jego uczestnictwo w lekcjach religii w formie pisemnego 

oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast 

zostać zmienione.  

3. Powyższa deklaracja obejmuje cały etap szkolny.  

4. Rodzice (opiekunowie) uczniów, którzy nie będą uczestniczyć w lekcjach religii, informują 

o tym pisemnie Dyrektora Szkoły do dnia 30 września. Pisemna informacja przechowywana 

jest w dokumentacji Ucznia. Powyższej informacji nie umieszcza się na świadectwie.  

5. Rezygnację z uczestnictwa w nauce religii w późniejszym czasie składają rodzice (prawni 

opiekunowie) - wzór oświadczenia - załącznik nr 1, w przypadku ucznia pełnoletniego on sam 

w formie pisemnej u Dyrektora Szkoły (sekretariat) - wzór oświadczenia - załącznik nr 2.  

6. Administrator Szkoły aktualizuje w e-dzienniku dane uczniów uczestniczących w lekcjach 

religii i zajęciach bibliotecznych oraz uczniów zwolnionych w przypadku, gdy lekcja religii 

jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu oraz przekazuje informację wychowawcy, 

nauczycielowi religii i bibliotekarzowi. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii na podstawie zmiany oświadczenia uczniowi 

nie ustala się ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania  

nie dokonuje się żadnych wpisów.  

8. Uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii w czasie trwania lekcji zobowiązani są  

do przebywania w bibliotece.  

9. W przypadku, gdy lekcja religii jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń  

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) może być zwalniany do domu. Warunkiem 

zwolnienia ucznia jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia w formie 

pisemnej u Dyrektora Szkoły o wzięciu przez nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

dziecka w tym czasie – wzór oświadczenia – załącznik nr 3. Uczeń pełnoletni może sam złożyć 



wniosek w formie pisemnej u Dyrektora Szkoły o zwolnienie gdy lekcja religii jest pierwszą 

lub ostatnią lekcją w danym dniu - wzór oświadczenia złącznik 4.  

10. Uczeń, który w klasie niższej nie był objęty nauką religii w przypadku złożenia 

oświadczenia o uczestnictwie w lekcjach religii w klasie programowo wyższej może uzyskać 

pozytywną ocenę o ile będzie uzupełniać braki w sposób uzgodniony z nauczycielem religii.  

11.Gdy uzupełnienie braków nie jest możliwe, uczeń może być objęty nauką religii w kolejnym 

roku szkolnym, po przystąpieniu do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonego przez 

Dyrektora Szkoły. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje te treści zawarte w programie nauczania, 

których uczeń nie zrealizował we wcześniejszym toku kształcenia. 

                                                                                      

 


