
ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ Z RELIGII I ETYKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 5 W BOLESŁAWCU

1. Nauka religii i etyki jest organizowana na życzenie rodziców, według zasad określonych  
w rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  kwietnia  1992  r.  w  sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r.  poz. 155, z późn. zm.)

2. O udziale ucznia w zajęciach z religii i / lub etyki decydują rodzice. Swoją wolę wyrażają 
w pisemnym oświadczeniu. (Załącznik nr 1)

3. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów. Rodzice mogą
też zdecydować o nie wybraniu żadnego z nich. 

4. Po złożeniu oświadczenia, udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy,
w przeciwnym wypadku  nie.  Oświadczenie  nie  musi  być  ponawiane  w  kolejnym roku
szkolnym, może jednak zostać zmienione, także w formie pisemnej.

5. Oświadczenia  w  sprawie  udziału  ucznia  w  zajęciach  z  religii  i/lub  etyki,  istotne  dla
organizacji pracy szkoły, są dokumentami zawierającymi dane osobowe. Zatem informacje
w nich zawarte  mogą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

6. Uczestniczenie  lub  nieuczestniczenie  w  szkolnej  nauce  religii  lub  etyki  nie  może  być
powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

7.  Szkoła  jest  zobowiązana  zapewnić  w czasie  trwania  lekcji  religii  lub  etyki  opiekę  lub
zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.

8. Szkoła  ma obowiązek zorganizowania  lekcji  religii  dla  grupy nie  mniejszej  niż  siedmiu
uczniów danej klasy lub oddziału. Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale lekcje
religii  powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

9. Nauka religii odbywa się w  wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
10. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły.
11. Uczniowie uczęszczający na naukę religii  mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych  

w  celu  odbycia  trzydniowych  rekolekcji  wielkopostnych,  jeżeli  rekolekcje  te  stanowią
praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji
szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

12. Uczeń uczęszczający zarówno na  zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki ma wliczane do
średniej ocen roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z każdego z tych zajęć.
(Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  22  lutego  2019  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  
i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 373.)

13.  Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
14. Na świadectwie  szkolnym promocyjnym i  na  świadectwie  ukończenia  szkoły,  w miejscu

przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

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

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

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

(Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  sierpnia  2019  r.  w  sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U. z 2019 r. poz. 1700.)



Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE NAUKI RELIGII I ETYKI

Wyrażam wolę, aby moje dziecko ….....................................................................................................

uczące się w klasie ................................

uczestniczyło w zajęciach religii

uczestniczyło w zajęciach etyki

uczestniczyło w zajęciach religii i etyki

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

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

                data                                                                podpis rodziców lub prawnych opiekunów


