
 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  W ZAJĘCIACH RELIGII I ETYKI 

(na cykl kształcenia) 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie 

XXVII Liceum Ogólnokształcące 

 

Imię i Nazwisko ucznia …………………………………………………………… 

Informacja: 
Dyrekcja ZSO nr 18 w Krakowie informuje, że zgodnie z Rozp. MEN z 14.04.1992r. 
(Dz. U. z 1992r., nr 36, poz.155 z późn. zm.) zajęcia z etyki są organizowane                
w szkole pod warunkiem, że grupa chętnych w grupie/oddziale lub w całej szkole 
jest nie mniejsza niż 7 uczniów. W przypadku, gdy grupa chętnych na zajęcia                
z etyki jest mniejsza niż 7 uczniów, Dyrektor szkoły organizuje zajęcia 
międzyklasowe lub międzyoddziałowe, a w przypadku gdy w całej szkole jest mniej 
niż 7 uczniów takie zajęcia organizuje organ prowadzący szkołę w grupach 
międzyszkolnych poza szkołą. 
 

 

Proszę zaznaczyć „X” w odpowiedniej kratce TAK  lub NIE w obu punktach: 

 TAK NIE 

Zgłaszam swoje dziecko na zajęcia z religii   

Zgłaszam swoje dziecko na zajęcia z etyki   

 
……....……………………………………………………..……………… 
(podpis rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia) 

 
OŚWIADCZENIE  RODZICÓW 
W związku z deklaracją nie uczestniczenia mojego dziecka w zajęciach religii lub etyki proszę o 
zwalnianie syna/córki z obecności w szkole w czasie lekcji, jeśli wypadają one na pierwszej lub 
ostatniej lekcji. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w tym 
czasie. W przypadku, gdy w/w zajęcia będą odbywać się pomiędzy innymi zajęciami moje dziecko 
będzie znajdowało się pod opieką bibliotekarza, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego lub 
innego nauczyciela. 
 

……....………………………………………… 
(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
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