
 

Szanowni Uczniowie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła organizuje zajęcia z dodatkowych przedmiotów, 

takich jak religia lub etyka jeżeli uczniowie wyrażają wolę uczęszczania na zajęcia z któregoś z 

wymienionych przedmiotów.  

Z kolei na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie uczniowie uczęszczają, chyba że wyrażają 

sprzeciw wobec udziału w tych zajęciach. 

 

DEKLARACJA WS. UDZIAŁU W ZAJĘCIACH Z RELIGII LUB ETYKI 

Ja ___________________________________________________,  

uczeń/uczennica klasy ______________  w roku szkolnym 2022/2023 

a) będę brał/brała udział w zajęciach religii 

b) będę brał/brała udział w zajęciach etyki 

c) nie będę brał/brała udziału w żadnych z w/w zajęć 

 

_______________________________________ 

Imię i nazwisko 

______________ 

Data i podpis 
* podkreślić właściwą odpowiedź 

 

DEKLARACJA WS. REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH  

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 
 

Deklarację należy podpisać wyłącznie w przypadku, gdy uczeń ma nie brać udziału 

w zajęciach. 

Jeżeli uczeń ma uczęszczać na zajęcia– prosimy skreślić deklarację bez jej podpisywania. 

 

Ja _______________________________________________________ uczeń/uczennica  

klasy ____________________ deklaruję, że w roku szkolnym 2022/2023 nie będę brał/a  

udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

 

_______________________________________ 

Imię i nazwisko 

______________ 

Data i podpis 

 

 

 

  



 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja ___________________________________________________, uczeń/uczennica klasy 

______________  oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo w 

przypadku, gdy ze względów organizacyjnych pierwsze lub ostatnie planowe lekcje uczniów w 

roku szkolnym 2022/2023 zostaną odwołane. Informacja o odwołaniu zajęć uzupełniana jest na 

bieżąco w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.  

Ponadto, jestem świadomy, że w przypadku zorganizowanych zajęć odbywających się poza 

siedzibą szkoły (wyjścia, warsztaty, wykłady, imprezy kulturalne i inne) pozostaję pod opieką 

nauczyciela i  jestem zobowiązany do stosowania się do jego zaleceń. 

Przyjmuje do wiadomości, iż podczas poruszania się po mieście grupa uczniów pozostaje pod 

opieką nauczyciela i będzie korzystać ze środków transportu publicznego. Istnieje możliwość 

wyznaczenia miejsca zbiórki przed w/w zajęciami oraz miejsca rozejścia się poza siedzibą szkoły, 

o czym każdorazowo informuje nauczyciel opiekun. 

 

_______________________________________ 

Imię i nazwisko 

______________ 

Data i podpis 
 

 

 

 

 

  


