PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ Z RELIGII/ETYKI
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W
WARSZAWIE
1. Szkoła prowadzi zajęcia z etyki oraz religii w wyznaniu rzymskokatolickim.
2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez
właściwe władze Kościoła Katolickiego i przedstawione Ministrowi
Edukacji Narodowej do wiadomości.
3. Zajęcia organizowane są dla uczniów, których rodzice (opiekunowie
prawni) lub oni sami wyrażą takie życzenie potwierdzone adnotacją
zawartą w kwestionariuszu osobowym ucznia.
4. Lekcje religii/etyki prowadzone są w grupach nie mniejszych niż siedem
osób w danej klasie. Dla mniejszej liczby uczniów lekcje są organizowane
w grupach międzyoddziałowych.
5. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają obowiązek uczestniczenia
w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych – w tym czasie są zwolnieni z
zajęć szkolnych. Opiekę nad uczniami sprawują w tym czasie katecheci.
6. Oceny z religii/etyki wystawiane są według PZO przyjętych w szkole.
7. Końcowa ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym,
ale nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
8. Uczeń może nie uczęszczać na zajęcia religii/etyki za zgodą rodziców
(prawnych opiekunów), a po osiągnięciu pełnoletności – na podstawie
własnej decyzji. Pisemne oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania należy
złożyć u Dyrektora szkoły – wzór oświadczenia – załącznik nr 1
9. 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.
10.W przypadku, gdy lekcja religii/etyki nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją
w danym dniu, uczeń ma obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej lub
uczestniczyć w innych zajęciach zorganizowanych przez szkołę.
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
Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71
01-408 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 XCII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi, Technikum nr 23 im. F. Skarbka, Branżowej Szkoły I stopnia nr 39 *
w roku szkolnego 20......../20........ od dnia ..................................................................

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

*- niepotrzebne skreślić

Uwaga!
Deklaracja jest ważna na cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
W przypadku odstąpienia rodzica od rezygnacji należy złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie.

załącznik nr 2
Warszawa, dn. ……...... r.

DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
Imię: ………………………………………………
Nazwisko: …………………………………….…

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

W związku z rezygnacją z uczęszczania na lekcje religii/etyki, wyrażam zgodę na zwalnianie mojego syna /
córki
……………………………..…………………………………………......................................................................…
imię i nazwisko ucznia
z pierwszych i ostatnich lekcji religii/etyki. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za
moje dziecko w czasie trwania tych zajęć.

……………………………………………
Podpis rodzica (opiekuna)

