Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ RELIGII W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 16 IM. B. PRUSA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
1. Uczeń może nie uczęszczać na zajęcia religii za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
2. Pisemne oświadczenie rezygnacji z uczęszczania na zajęcia religii przyjmuje Dyrektor Szkoły.
3. Uczeń ma prawo zrezygnować z uczęszczania na lekcje religii w ciągu całego roku szkolnego
– wzór oświadczenia – załącznik nr 1
4. Deklaracja rezygnacji z religii obejmuje cały okres edukacyjny w szkole podstawowej
5. W przypadku, gdy lekcja religii nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń ma
obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej.
6. W przypadku, gdy lekcja religii jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń na
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) może być zwalniany do domu. Warunkiem zwolnienia
ucznia jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o wzięciu przez nich
odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie – wzór oświadczenia – załącznik nr 2
7. Z powyższą procedurą wychowawca zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego, natomiast
rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
8. Deklarację dotyczącą rezygnacji z udziału w religii lub ponownej deklaracji do uczestnictwa w niej
można złożyć na każdym etapie kształcenia w szkole w danym roku szkolnym.
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Załącznik nr 1
……………………………………………

Siemianowice Śl., dn. …… 20…r.

imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)

…………………………………………..
adres zamieszkania

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 16 im. B. Prusa
ul. Szymanowskiego 11
w Siemianowicach Śląskich

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA LEKCJĘ RELIGII
Oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa w zajęciach z religii mojej/mojego*
córki/syna* .................................................................................................................................
/ imię i nazwisko ucznia/
uczennicy/ucznia klasy .................. Szkoły Podstawowej nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach
Śląskich od dnia ...................................................................

…………………………………
Podpis rodzica/opiekuna

*- niepotrzebne skreślić

Uwaga!
Deklaracja jest ważna na cały okres nauki w szkole.
W przypadku odstąpienia rodzica od rezygnacji należy złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie.
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Załącznik nr 2

Siemianowice Śl., dn. ......... 20...... r.

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

OŚWIADCZENIE

RODZICÓW

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

...................................................
Podpis rodzica (opiekuna)

