
 Sokołów Podlaski ………………………………….. 

Szanowni Państwo! 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 1992 nr 36 

poz. 155)  proszę o oświadczenie woli dotyczące nauczania religii Państwa dziecka w szkole. 

W przypadku braku Państwa zgody na objęcie dziecka nauczaniem religii rzymsko-katolickiej w szkole, uczeń 

ma obowiązek przebywania w czasie trwania tych zajęć pod opieką nauczycieli biblioteki, świetlicy lub na 

podstawie wyrażonej woli uczestniczą w zajęciach etyki. 

W przypadku, gdy lekcja religii odbywa się na pierwszej lub ostatniej lekcji, dziecko na Państwa pisemny 

wniosek może być zwolnione do domu. 

Oświadczam, że moja córka/syn  

…………………………………………………………………………….., uczennica/uczeń  kl. ……………………………… będzie 

uczestniczyła/uczestniczył w zajęciach religii rzymsko-katolickiej organizowanej w szkole. 

W przypadku braku zgody: 

Wyrażam zgodę na zwolnienie mojej córki/syna ze szkoły w przypadku, gdy lekcja religii będzie odbywała się na pierwszej lub ostatniej 

godzinie lekcyjnej.. 

Data  Podpis rodziców/prawnych opiekunów 

……………………………. ……………………………………………………………… 
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