
 

OŚWIADCZENIE 
 

Podstawa prawna: Art. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  w publicznych 

przedszkolach i szkołach. 

 

 

Oświadczam, że 

……………………………………………, ur. dn. ………………………... 
         (imię i nazwisko ucznia) 

będzie: 

□ uczęszczał/a na zajęcia religii 

□ uczęszczał/a na zajęcia etyki 

□ uczęszczał/a na oba rodzaje zajęć: religię i etykę 

 

 

□ nie uczęszczał/a na żadne z powyższych  

  

□ na podstawie Art. 53 pkt 7 Konstytucji RP, 

       odmawiam złożenia niniejszego oświadczenia   
 

(W obydwu powyższych przypadkach uczeń nie będzie uczęszczał na zajęcia religii lub etyki, a placówka 
oświatowa zobowiązana będzie zapewnić mu opiekę lub zajęcia wychowawcze w czasie trwania lekcji religii lub 

etyki) 

 

 

Oświadczenie można zmienić w dowolnym czasie. 

 

 

Oświadczenie składają: 
 
 

 

…………………………….....….           ……………...………………...…. 
    (data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna)                       (data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
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