
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie            Nr KU:  ……………….
                         (wypełnia szkoła) 

WG edycja: wrzesień 2019 

OŚWIADCZENIE 
 

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

Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 
i szkołach (z późniejszymi zmianami). 
 
Oświadczam, że życzeniem moim jest, aby (imię i nazwisko dziecka) .........................................................................................,  
 
urodzony(a) dnia ........................................................................: 

 
 uczęszczał(a) na zajęcia religii według programu opracowanego i zatwierdzonego przez  
(w tym punkcie proszę wybrać i zaznaczyć tylko JEDNĄ opcję symbolem 'x' w okienku z lewej strony listy): 

 Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku łacińskiego (Kościół rzymskokatolicki); 

 Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego); 

 Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku ormiańskiego; 

 Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego; 

 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny; 

 Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Kościół Katolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchownej; 

 Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Karaimski Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 inny (proszę wpisać pełną nazwę innego niż powyżej wymienione kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz numer w Rejestrze):  

 

.........................................................................................................................................................................,  
 
wpisany pod numerem .......................................... w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych; 

 

 uczęszczał(a) na zajęcia etyki; 

 

 uczęszczał(a) na zajęcia etyki i religii (według programu zaznaczonego powyżej); 

 

 nie uczęszczał(a) na żadne z powyższych. W obu przypadkach uczeń nie będzie korzystał z zajęć religii 
lub etyki, a placówka oświatowa zobowiązana jest zapewnić 
mu opiekę lub zajęcia wychowawcze w czasie trwania lekcji 

religii lub etyki. 

 Na podstawie Art. 53. pkt. 7. Konstytucji RP, 
odmawiam złożenia niniejszego oświadczenia. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zajęcia z religii/etyki organizowane są przez szkoły: 

 w klasie lub oddziale, gdy liczba zgłoszonych uczniów wynosi co najmniej 7; 

 w grupie międzyklasowej/międzyoddziałowej gdy liczba zgłoszonych w całej placówce wynosi co najmniej 7; 

 w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym gdy liczba zgłoszonych w całej placówce jest 
mniejsza niż 7 uczniów; 

 w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innej formie. 

 
Oświadczenie składają (rodzice lub opiekunowie prawni): 
 

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

(imię i nazwisko)                (data i podpis) 

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

(imię i nazwisko)                (data i podpis) 

 
Oświadczenie można zmienić w dowolnym czasie. 

(oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione) 
 

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej szkoły www.klonowic.lublin.pl 


