ZASADY UCZESTNICTWA UCZNIÓW W LEKCJACH RELIGII, ETYKI
w ZESPOLE SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W RZESZOWIE
Podstawa prawna:
1. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534), które wejdzie w życie z dniem 1 września
2017 r. Dotychczas sprawy, o których mowa na wstępie regulowały przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.)
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i
innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893, z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264, j.t.). Kwalifikacje
zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe
władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.
1. Uczestnictwo w lekcjach religii, etyki jest dobrowolne. Nauczaniem religii/etyki nie są objęci uczniowie, którzy wedle
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2. Rodzice ucznia/prawni opiekunowie/ pełnoletni uczeń deklarują jego uczestnictwo w zajęciach religii, etyki w formie
pisemnego oświadczenia (deklaracja o chęci zorganizowania zajęć), do dnia 30 września nowego roku szkolnego, które nie musi
być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Pisemna informacja przechowywana jest w
dokumentacji wychowawcy klasy.
3. Powyższe oświadczenie obejmuje cały etap szkolny.
4. Zmianę oświadczenia (np. Rezygnacja z uczestnictwa w nauce religii/etyki bądź deklaracja o zorganizowanie dla ucznia zajęć z
religii/etyki) w późniejszym czasie składają rodzice ucznia/prawni opiekunowie/ pełnoletni uczeń/, u Dyrektora Szkoły.
5. Wychowawca klasy po uzyskaniu informacji od Dyrektora szkoły aktualizuje w e-dzienniku dane uczniów uczestniczących w
lekcjach religii/etyki i zajęciach w czytelni multimedialnej. Aktualizacja danych przekazywana jest również nauczycielowi
religii/etyki i nauczycielowi zatrudnionemu w czytelni multimedialnej.
6. Uczeń uczęszczający na zajęcia z religii/etyki ma wliczane do średniej ocen oceny klasyfikacyjne uzyskane z każdego z tych
zajęć, a w dokumentacji przebiegu nauczania dokonuje się odpowiednich wpisów.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii/etyki uczniowi nie ustala się ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji
przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.
8. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu na wpisanie ocen klasyfikacyjnych w
religii/etyki wpisuje się:
- poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć, bez dodatkowych adnotacji;

- ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania z jakich zajęć jest to ocena;
- ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczęszczał zarówno na zajęcia z religii jak i na zajęcia z etyki.
9. Dla uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii w czasie trwania lekcji ich oddziału - szkoła zapewnia opiekę. Uczniowie ci
korzystają z czytelni multimedialnej – rozwijanie czytelnictwa po uprzednim wpisaniu się w zeszycie obecności.
10. Uczeń, który w klasie programowo niższej nie był objęty nauką religii w przypadku złożenia zmiany oświadczenia na
uczestnictwo w lekcjach religii w klasie programowo wyższej, może uzyskać pozytywną ocenę, o ile będzie uzupełniać braki w
sposób uzgodniony z nauczycielem religii. Gdy uzupełnienie braków nie jest możliwe, uczeń może być objęty nauką religii w
kolejnym roku szkolnym, po przystąpieniu do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły. Egzamin
klasyfikacyjny obejmuje te treści zawarte w programie nauczania, których uczeń nie zrealizował we wcześniejszym roku
kształcenia.
11. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu uczestnictwa w rekolekcjach
wielkopostnych. W czasie trwania rekolekcji szkoła pełni funkcję opiekuńczą i wychowawczą.

