Zarządzenie nr 6 /2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej
z dnia 23 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia
Procedur zwalniania z zajęć edukacyjnych: wychowania fizycznego, informatyki, wychowania do życia
w rodzinie, nauczania drugiego języka obcego,religii.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu
organizowania lekcji religii, Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534), Rozporządzenia MEN z dnia 10 sierpnia 2009r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartościach rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (teks jedn. Dz. U.
2014, poz. 395) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym .

§1
Zarządzam wprowadzenie na terenie szkoły Procedur zwalniania z zajęć edukacyjnych: wychowania
fizycznego, informatyki, wychowania do życia w rodzinie, nauczania drugiego języka obcego, religii.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia jego podania do wiadomości

Przewodnicząca
Rady Pedagogicznej
Beata Zemła
W załączeniu procedura i lista uczniów zwolnionych z zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik do zarządzenia dyrektora nr 6.2015

Procedura uczestnictwa uczniów i ich zwalniania z zajęć z religii
w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi

1. Uczeń uczestniczy na lekcję religii po złożeniu oświadczenia woli rodziców bądź własnego oświadczenia
(zał.1a lub 1b)
2.

Uczeń niepełnoletni może nie uczęszczać na zajęcia religii za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

3.

Pisemną deklarację rezygnacji z uczęszczania na zajęcia religii przyjmuje Dyrektor szkoły.

4.

Uczeń ma prawo zrezygnować z uczęszczania na lekcje religii w ciągu całego roku szkolnego – wzór
oświadczenia – załącznik nr 2

5.

Deklaracja rezygnacji z religii obejmuje okres do końca aktualnego roku szkolnego i powinna być odnawiana
na każdy kolejny rok szkolny.

6.

W przypadku, gdy lekcja religii nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń ma obowiązek
przebywać w bibliotece szkolnej.

7.

W przypadku, gdy lekcja religii jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) może być zwalniany do domu. Warunkiem zwolnienia ucznia jest złożenie przez
rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o wzięciu przez nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dziecka w tym czasie – wzór oświadczenia – załącznik nr 3

8.

Z powyższą procedurą wychowawca zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego, natomiast rodziców
(prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami( wówczas także zbiera deklaracje od klas
pierwszych)

9.

Deklaracje należy złożyć w terminie do 30 września bieżącego roku szkolnego.

10. Deklaracje zbiera nauczyciel religii za pośrednictwem wychowawcy klasy.
11. Deklaracje wraz z wykazem uczniów uczęszczających i nie uczęszczających znajdują się w dokumentacji
u
wicedyrektora
Procedura zwalniania uczniów z zajęć wdż:
1.

Uczeń może nie uczęszczać na zajęcia wychowania do życia w rodzinie za zgodą rodziców (prawnych
opiekunów).

2.

Pisemną deklarację rezygnacji z uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie przyjmuje
Dyrektor szkoły.

3.

Uczeń ma prawo zrezygnować z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie w ciągu całego
roku szkolnego – wzór oświadczenia – załącznik nr 4

4.

Deklaracja rezygnacji z wychowania do życia w rodzinie obejmuje okres do końca aktualnego roku
szkolnego i powinna być odnawiana na każdy kolejny rok szkolny.

5.

W przypadku, gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym
dniu, uczeń ma obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej.

6.

Z powyższą procedurą wychowawca zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego, natomiast rodziców
(prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

7.

Deklaracje należy złożyć w terminie do 30 września bieżącego roku szkolnego

Załączniki niżej

Zał.1a
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA
NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
i szkołach (§ 1 ust. 1), niniejszym:

14 kwietnia 1992 roku
publicznych przedszkolach

wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

………………………………………...……………………..………………………,
(imię i nazwisko dziecka)

uczeń/uczennica klasy ............ uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii.

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

…………………………………………

…………………………………………

………………………., dnia …………………….

(miejscowość)
Zał. 1b
OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA
NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ

Zgodnie
z
Rozporządzeniem
Ministra
Edukacji
14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu
w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust. 1), niniejszym:

Narodowej
organizowania

Ja, niżej podpisany/podpisana……………………………………………...……………....
(imię i nazwisko)

uczeń/uczennica klasy ............ wyrażam wolę uczestniczenia w lekcjach religii.

Podpis ucznia:

…………………………………………..

………………………., dnia …………………….
(miejscowość)

z
nauki

dnia
religii

Załącznik 2
Gołdap, dn. …………………

DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Imię: ………………………………………………
Nazwisko: …………………………………….…

Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA LEKCJĘ RELIGII

Informuję, że mój syn/córka…………………………………………………………..……,

uczeń/uczennica klasy ……………………………...nie będzie uczęszczać na lekcję religii
w roku szkolnym 201…/201…

Z poważaniem

………………………………………………
Podpis rodzica (opiekuna)

załącznik nr 2b

Gołdap, dn. …………………

DANE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

Imię: ………………………………………………
Nazwisko: …………………………………….…
KLASA……………………………………………….

Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA LEKCJĘ RELIGII

Informuję, że nie będę uczęszczać na lekcję religii w roku szkolnym 201…/201….
Oświadczam ,że podczas lekcji religii będę przebywać w bibliotece szkolnej, będę przestrzegać
procedur funkcjonujących w szkole

Czytelny podpis ucznia

załącznik nr 3

Gołdap, dn. …………………

DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Imię: ………………………………………………

Nazwisko: …………………………………….…

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

W związku z rezygnacją z uczęszczania na lekcję religii, wyrażam zgodę na zwalnianie mojego syna /
córki ……………………………..……………………………………………
imię i nazwisko ucznia

z pierwszych i ostatnich lekcji religii. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za
moje dziecko w czasie trwania tych zajęć.

………………………………………..
Podpis

załącznik nr 4

Gołdap dn. ……………

DANE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Imię: ………………………………………………

Nazwisko: …………………………………….…

Dyrektor
Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Informuję, że mój syn/córka…………………………………………………………..……,

uczeń/uczennica klasy ……………………………...nie będzie uczęszczać na zajęcia

wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 201…/201…

Z poważaniem

załącznik nr 4b
Gołdap dn. …………………
DANE UCZNIA

Imię: ………………………………………………

Nazwisko: …………………………………….…

Dyrektor
Zespołu Szkól Zawodowych w Gołdapi

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Informuję, że nie będę uczestniczył w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym
201…/201… .
Oświadczam, że znam procedurę zwalniania z tego przedmiotu (obecność w bibliotece szkolnej).

………………………………………………

Podpis ucznia

