
Andrychów, dnia ………………………….…… 

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii-etyki* 

Z godnie z §1 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  

w publicznych przedszkolach i szkołach  

(tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 983) niniejszym : 

Wyrażam wolę/nie wyrażam woli, aby mój syn/moja córka  

………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 

 

Uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach: religii lub etyki ,  religii i etyki** w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Andrychowie.*** 

 
*oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, aż do ukończenia szkoły, może natomiast być 

zmienione 

** proszę podkreślić właściwe sformułowanie  

***zajęcia z religii/etyki dla mniej niż siedmiu uczniów organizowane są zgodnie z §2 ust.2 w/w rozporządzenia. 

 

          
      ……………..………………………… 
           Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie wyrażają woli udziału dziecka na lekcjach 

religii proszeni są o wypełnienie poniżej informacji . 
 

 
W związku z nieuczęszczaniem na lekcje religii syna/córki ……………………………….… 

ucznia/uczennicy klasy ………………….  Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie, począwszy od 

roku szkolnego 2020/2021 do zakończenia edukacji w szkole zobowiązuję moje dziecko do 

przebywania w tym czasie na terenie szkoły(tzn. w świetlicy lub w bibliotece pod opieką 

nauczyciela). W przypadku gdy lekcja religii w tygodniowym planie zajęć jest pierwszą lekcją proszę 

o uwzględnienie późniejszego przychodzenia dziecka do szkoły oraz gdy jest lekcją ostatnią proszę o 

zwolnienie  dziecka do domu. Informuję, że w  tym czasie ponoszę za dziecko pełną 

odpowiedzialność. 

 

          
      --------------------------------- 
      Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Andrychów, dnia ………………………….…… 

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii-etyki* 

Z godnie z §1 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  

w publicznych przedszkolach i szkołach  

(tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 983) niniejszym : 

Wyrażam wolę/nie wyrażam woli, aby mój syn/moja córka  

………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 

 

Uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach: religii lub etyki ,  religii i etyki** w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Andrychowie.*** 
 
*oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, aż do ukończenia szkoły, może natomiast być 

zmienione 

** proszę podkreślić właściwe sformułowanie  

***zajęcia z religii/etyki dla mniej niż siedmiu uczniów organizowane są zgodnie z §2 ust.2 w/w rozporządzenia. 

 

          
      ……………..………………………… 
           Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie wyrażają woli udziału dziecka na lekcjach 

religii proszeni są o wypełnienie poniżej informacji . 
 

 
W związku z nieuczęszczaniem na lekcje religii syna/córki ……………………………….… 

ucznia/uczennicy klasy ………………….  Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie, począwszy od 

roku szkolnego 2020/2021 do zakończenia edukacji w szkole zobowiązuję moje dziecko do 

przebywania w tym czasie na terenie szkoły(tzn. w świetlicy lub w bibliotece pod opieką 

nauczyciela). W przypadku gdy lekcja religii w tygodniowym planie zajęć jest pierwszą lekcją proszę 

o uwzględnienie późniejszego przychodzenia dziecka do szkoły oraz gdy jest lekcją ostatnią proszę o 

zwolnienie  dziecka do domu. Informuję, że w  tym czasie ponoszę za dziecko pełną 

odpowiedzialność. 

 

          

      --------------------------------- 
      Podpis rodzica/prawnego opiekuna 



 

 

 

 

      

 
 
 

 
 
 

 


