
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie wa-
runków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36 poz. 155 
z 1992 r. z późn. zm.), niniejszym wyrażam wolę, by:  

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

Imię i nazwisko ucznia 

  uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii rzymskokatolickiej* 

  uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii …………………….……………………………………………….* 
               innej niż powyżej - wpisać jakiej 

  uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach etyki* 

 
 
       ………………………………………………………………………. 
        podpis rodzica / opiekuna prawnego 

………………………………………., dnia ………………………….. 
miejscowość 

 

* Informacja dotycząca wypełnienia oświadczenia (należy zaznaczyć krzyżykiem wybraną opcję): 
 Zgodnie z Rozporządzeniem każdy uczeń może uczestniczyć w lekcjach religii i / lub etyki.  

 W przypadku, gdy grupa uczniów zainteresowanych uczęszczaniem na lekcje religii danego wyznania liczy w szkole mniej 
niż 7 osób, organ prowadzący, w porozumieniu z władzami danego kościoła organizuje naukę religii w pozaszkolnym 
punkcie katechetycznym. 

 W przypadku, gdy grupa uczniów zainteresowanych uczęszczaniem na lekcje etyki liczy w szkole mniej niż 7 osób, organ 
prowadzący organizuje naukę etyki w grupie międzyszkolnej. 

 Niezłożenie powyższego oświadczenia jest równoznaczne z nieuwzględnieniem ucznia na liście obecności na organizo-
wanych przez szkołę lekcjach z tych przedmiotów. Uczeń taki (jeżeli lekcja religii lub etyki nie jest ostatnią lub pierwszą w 
danym dniu) ma obowiązek przebywać w tym czasie w świetlicy lub bibliotece szkolnej. 

 Zmiana powyższego oświadczenia wymaga formy pisemnej. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) w celu realizacji przez szkołę obowiązku prawnego wynikające-
go z art. 12 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
 
 
 

………………………………………., dnia …………………………..  ………………………………………………………………………. 
miejscowość       podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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