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10. PROCEDURY UCZESTNICZENIA UCZNIÓW  

W ZAJĘCIACH RELIGII/ETYKI  

I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  W ŁĘCZNEJ 

 

W oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59 ze zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  

w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017r., poz. 1147); 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietna 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizacji nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach (z późniejszymi 

zmianami); 

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej 

ustala się poniższe zasady uczestniczenia w zajęciach religii/etyki i wdż dla uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. 

§1 

1. Uczeń bierze udział w zajęciach „Religia/etyka  jeżeli jego rodzice (prawni 

opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej oświadczenie  

z wyrażeniem życzenia, by dziecko na te zajęcia organizowane w szkole  uczęszczało. 

2. Po złożeniu oświadczenia udział ucznia w w/w zajęciach staje się obowiązkowy. 

3. Wychowawca klasy w dzienniku elektronicznym zaznacza odpowiednie adnotacje  

i przekazuje listę uczniów, których rodzice nie wyrazili życzenia uczestnictwa dziecka  

w lekcjach religii/etyki do wicedyrektora nadzorującego. Dla tych uczniów szkoła 

organizuje opiekę (biblioteka lub świetlica). 

4. Jeżeli zajęcia religii/etyki są pierwszymi lub ostatnimi w danym dniu, uczniowie na 

pisemną prośbę rodziców nie mają obowiązku przychodzenia na te zajęcia. Rodzice 

biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie trwania tych zajęć. 

5. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 w razie potrzeby jest na bieżąco aktualizowane 

na pisemną prośbę rodzica. 
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6. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej 

niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole 

liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje 

deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę 

religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych. 

7. Podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi 

zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia  

w grupach międzyszkolnych. 

8.  Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć  

w dwóch rodzajach zajęć. 

9.  W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen 

wlicza się każdą z ocen. 

§ 2 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia  

z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa  w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem 

na grupy chłopców i dziewcząt. 

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach „Wychowanie do życia  

w rodzinie” jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły  

w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w tych zajęciach. 

3. Jeżeli nie złożono sprzeciwu, udział ucznia w w/w zajęciach jest obowiązkowy. 

4. Sprzeciw powinien być odnawiany na każdy kolejny rok. 

5. Wychowawca klasy w dzienniku elektronicznym zaznacza odpowiednie adnotacje  

i przekazuje listę uczniów, których rodzice złożyli sprzeciw uczestnictwa dziecka  

w lekcjach wychowania do życia w rodzinie do wicedyrektora nadzorującego.  

Dla tych uczniów szkoła organizuje opiekę (biblioteka lub świetlica). 

6. Jeżeli zajęcia z „Wychowania do życia w rodzinie” są pierwszymi lub ostatnimi  

w danym dniu, uczniowie, których rodzice wyrazili sprzeciw nie mają obowiązku 

przychodzenia na zajęcia. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka w czasie trwania tych zajęć. 

7. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
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8. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, 3 w razie potrzeby jest zgłaszany lub anulowany  

w ciągu roku szkolnego na pisemną prośbę rodzica. 

 

 

 

 


