PROCEDURA REZYGNACJI I ZWALNIANIA
UCZNIA Z ZAJĘĆ RELIGII/ETYKI/WDŻ

PROCEDURA
O - 02

Podstawa prawna:
● Ustawa o systemie oświaty Dz.U.2015 poz.2156 ze zm.
● Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (poz. 843), §5.
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2014 r., poz. 478);
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz
zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa , o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( Dz.U. 2012 nr 0 poz. 300).

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2016/2017
Dyrektora LO im.T.Zana w Pruszkowie
z dnia 5 września 2016r.

Procedura
rezygnacji i zwalniania ucznia z zajęć religii/etyki/wdż w Liceum
Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie
§1
Informacje ogólne
1. Rodzic/prawny opiekun ucznia, a w przypadku ucznia pełnoletniego on sam, składając dokumenty
do LO im.T.Zana składa oświadczenie woli uczestnictwa w zajęciach religii/etyki lub obu w miarę
możliwości organizacyjnych szkoły.
2. Zmiana decyzji może nastąpić w dowolnym momencie roku szkolnego z zastosowaniem procedury
zwalniania ucznia z zajęć religii/etyki.
3. W dowolnym momencie roku szkolnego uczeń może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach
wychowania do życia w rodzinie.

§2
W przypadku rezygnacji ucznia z zajęć religii/etyki/wdż rodzic/prawny opiekun/uczeń pełnoletni
składa w sekretariacie szkoły informację (załącznik nr 1) podpisaną przez nauczyciela danych
zajęć o rezygnacji.
§3
Rodzic/prawny opiekun/uczeń pełnoletni otrzymuje informację zwrotną poprzez system LIBRUS.
Data otrzymania w/w informacji jest datą rezygnacji z zajęć.
§4
Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii/etyki/wdż, a są to zajęcia umieszczone w planie lekcji
na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, może być nieobecny lub zwolniony wcześniej do domu
na podstawie złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o nieuczęszczaniu na wyżej wymienione
zajęcia.

§5
Jeżeli lekcja religii/etyki/wdż występuje w środku zajęć danego dnia, a uczeń nie uczęszcza na te
zajęcia, obowiązkowo spędza czas w bibliotece szkoły, pod opieką nauczyciela lub wyznaczonym przez
Dyrektora szkoły miejscu.

Załącznik nr 1
Procedury O-02
LO im.T.Zana w Pruszkowie

dane rodziców/opiekunów prawnych/ucznia pełnoletniego
Pruszków, ……………............……

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
im. Tomasza Zana
ul. Daszyńskiego 6
05-800 Pruszków

INFORMACJA O REZYGNACJI Z ZAJĘĆ ……………………**
Informuje, że mój syn/córka* ,……………………………………………… ur. ……….…………...,
uczeń/uczennica klasy ………… nie będzie uczestniczyć w zajęciach**…………………....……..
od……………………………………….
Oświadczam, że biorę odpowiedzialność prawną za moją córkę/syna* w trakcie zajęć,
w przypadku gdy są one na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

……………………………………
podpis rodzica (opiekuna)
pełnoletniego ucznia
…....………………………………
podpis nauczyciela przedmiotu

___________________________________
* niepotrzebne skreślić/podkreślić właściwe
** wpisać nazwę danych zajęć

