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

   Imiona i nazwiska rodziców                                                                                                            Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE ETYKI  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii/etyki w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r. poz.478) 

wyrażamy wolę, aby nasze dziecko 

���������������...������������..uczeń/uczennica klasy ........... 
                            (imię i nazwisko dziecka) 

uczestniczyło w lekcjach etyki zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Raszynie. 

 

                              ��������������      ���������................. 

                                                          Podpis taty                                                           Podpis mamy 
Przyjmuję do wiadomości że: 
1. Z chwilą złożenia oświadczenia woli uczestnictwo dziecka jest obowiązkowe, obecność jest rejestrowana a aktywność 

ucznia i zdobyta wiedza podlega ocenie zgodnie z WO szkoły.  
2. Ocena końcoworoczna umieszczana jest na świadectwie i jest wliczana do średniej ocen ucznia. Nie wpływa 

na promocję. 
3. Jeśli uczeń nie uczęszczał ani na zajęcia z religii ani etyki na świadectwie w miejscu oceny będzie następujące 

zaznaczenie: „religia/etyka ——————” (bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji).  
4. Jeśli uczeń zadeklarował udział w zajęciach i z religii i etyki na świadectwie szkolnym zostanie umieszczona ocena dla 

niego korzystniejsza (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i ta będzie wliczana do średniej ocen. 
5. W Szkole Podstawowej im C. Godebskiego w Raszynie zajęć etyki planowana jest 1 godzina w tygodniu. 

6. Dyrektor może zorganizować zajęcia etyki w grupach międzyoddziałowych z podziałem na poziomy 1-3 i 4-6 co nie 

gwarantuje ujęcia ich w planie lekcji bezpośrednio przed lub po lekcjach.  

7. Oświadczenie woli obowiązuje do końca nauki w szkole. Wcześniejsza rezygnacja możliwa jest na pisemny wniosek 

rodziców. 

8. Deklaracje podpisane przez obojga rodziców lub prawnego opiekuna należy złożyć nie później niż do 25 czerwca                             

w sekretariacie szkoły. 
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   Imiona i nazwiska rodziców                                                                                                            Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE ETYKI  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii/etyki w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r. poz.478) 

wyrażamy wolę, aby nasze dziecko 

���������������...������������..uczeń/uczennica klasy ........... 
                            (imię i nazwisko dziecka) 

uczestniczyło w lekcjach etyki zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Raszynie. 

 

                              ��������������      ���������................. 

                                                          Podpis taty                                                           Podpis mamy 
Przyjmuję do wiadomości że: 
1. Z chwilą złożenia oświadczenia woli uczestnictwo dziecka jest obowiązkowe, obecność jest rejestrowana a aktywność 

ucznia i zdobyta wiedza podlega ocenie zgodnie z WO szkoły.  
2. Ocena końcoworoczna umieszczana jest na świadectwie i jest wliczana do średniej ocen ucznia. Nie wpływa 

na promocję. 
3. Jeśli uczeń nie uczęszczał ani na zajęcia z religii ani etyki na świadectwie w miejscu oceny będzie następujące 

zaznaczenie: „religia/etyka ——————” (bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji).  
4. Jeśli uczeń zadeklarował udział w zajęciach i z religii i etyki na świadectwie szkolnym zostanie umieszczona ocena dla 

niego korzystniejsza (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i ta będzie wliczana do średniej ocen. 
5. W Szkole Podstawowej im C. Godebskiego w Raszynie zajęć etyki planowana jest 1 godzina w tygodniu. 

6. Dyrektor może zorganizować zajęcia etyki w grupach międzyoddziałowych z podziałem na poziomy 1-3 i 4-6 co nie 

gwarantuje ujęcia ich w planie lekcji bezpośrednio przed lub po lekcjach.  

7. Oświadczenie woli obowiązuje do końca nauki w szkole. Wcześniejsza rezygnacja możliwa jest na pisemny wniosek 

rodziców. 

8. Deklaracje podpisane przez obojga rodziców lub prawnego opiekuna należy złożyć nie później niż do 25 września                             

u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. 


