
OŚWIADCZENIE 

Podstawa prawna: Art. 12. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 

113); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. nr 36, poz. 155). 
  

Oświadczam, że życzeniem moim jest, aby 

………………………………………………………, urodzony dn. ………………………………... 

                              Imię i nazwisko 

uczęszczał na zajęcia religii według programu opracowanego i zatwierdzonego przez: 

( proszę wybrać i podkreślić tylko jedną opcję) 

1. Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku łacińskiego. 

2. Inny kościół lub związek wyznaniowy: 

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

                                        (Proszę wpisać pełną nazwę kościoła lub związku wyznaniowego) 

3. Uczęszczał na zajęcia etyki. 

4. Uczęszczał na zajęcia religii i etyki. 

5. Na podstawie Art. 53. pkt. 7. Konstytucji RP odmawiam złożenia niniejszego 

oświadczenia. (W tym przypadku uczeń nie będzie korzystał z zajęć religii lub etyki, a 

placówka oświatowa zobowiązana jest zapewnić mu opiekę lub zajęcia wychowawcze  

w czasie trwania lekcji religii lub etyki.) 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zajęcia z religii/etyki organizowane są przez szkoły: 

- w klasie lub oddziale, gdy liczba zgłoszonych uczniów wynosi co najmniej 7; 

- w grupie międzyklasowej/międzyoddziałowej, gdy liczba zgłoszonych w całej placówce wynosi co najmniej 7; 

- w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym, gdy liczba zgłoszonych w całej    

   placówce jest mniejsza niż 7 uczniów; 

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innej formie. 

 

 

Oświadczenie składają: 

- w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów rodzice lub     

  opiekunowie prawni, 

- w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów pełnoletnich  

  sami uczniowie. 

Oświadczenie można zmienić w dowolnym czasie. 

 

 

 

 

Data i podpis 
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