
 

 

 

Wyjaśnienie 

 

Szanowni Państwo, rodzic może wybrać jedną z dwóch opcji:  

 

1. może wyrazić zgodę na uczestnictwo ucznia/uczennicy w zajęciach wdżr,  

w tym przypadku, obecność ucznia/uczennicy na zajęciach wdżr staje się 

obowiązkowa,  

2. może nie wyrazić zgody na uczestnictwo ucznia/uczennicy w zajęciach wdżr.  

  

Prosimy o zakreślenie w poniższym oświadczeniu wybranej opcji. 

 

 

 

……………………………………..  ……………………….., dnia ………… 2020 r. 
             (imiona i nazwisko kandydata) 

 

……………………………………..    Dyrektor 

(imiona i nazwisko/a rodziców/prawnych opiekunów)    II Liceum Ogólnokształcącego  

                                    im. Jana Matejki 

w Siemianowicach Śląskich 

 

 

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach wdżr 
 

Działając w oparciu o §4. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 

1999r. w sprawie nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 

człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia  

w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. 1999 r., Nr 67, poz. 756 ze zm.) 

 

 

 

wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* 

 

 

na uczestnictwo mojego syna/córki 

 

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

                                                  (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

 

w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie organizowanych w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich. 

 

 

W przypadku wyrażenia zgody, przyjmuję do wiadomości, że obecność 

ucznia/uczennicy na ww. zajęciach będzie obowiązkowa.   
 

 

 

…………………………………. 

     (podpis składającego oświadczenie – osoby pełnoletniej) 

* proszę zakreślić wybraną opcję 



 

 

 

 

Wyjaśnienie 

 

Szanowni Państwo, rodzic może wybrać jedną z trzech opcji:  

1. uczeń będzie uczęszczać zarówno na zajęcia religii jak i etyki, w tym przypadku, obecność 

ucznia/uczennicy na zajęciach religii i etyki będzie obowiązkowa, 

2. uczeń będzie uczęszczać na jedne z tych zajęć, czyli na religię lub etykę, w tym przypadku, 

obecność ucznia/uczennicy na wybranych zajęciach będzie obowiązkowa, 

3. uczeń nie będzie uczęszczać na żadne z tych zajęć. 

 

Prosimy o zakreślenie w poniższym oświadczeniu wybranej opcji. 

 

 

……………………………………..  ……………………….., dnia ………… 2020 r. 
             (imiona i nazwisko kandydata) 

 

……………………………………..    Dyrektor 

(imiona i nazwisko/a rodziców/prawnych opiekunów)    II Liceum Ogólnokształcącego  

                                    im. Jana Matejki 

w Siemianowicach Śląskich 
 

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu życzenia udziału w zajęciach religii/etyki 
 

Podstawa prawna: § 1. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). 

 

Wyrażam życzenie, aby mój syn/córka 
 

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

                                                  (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

 

 

uczestniczył(a) w zajęciach nauki religii rzymskokatolickiej i etyki* 

uczestniczył(a) w zajęciach nauki tylko religii rzymskokatolickiej*  

uczestniczył(a) w zajęciach nauki tylko etyki* 

nie uczestniczył(a) w zajęciach nauki religii rzymskokatolickiej ani etyki* 

 

 

w szkole: 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich 

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

                                                          (pełna nazwa placówki) 

 

 

 W przypadku wyrażenia życzenia udziału, przyjmuję do wiadomości, że obecność 

ucznia/uczennicy na wybranych zajęciach będzie obowiązkowa.  
 

 

…………………………………. 

     (podpis składającego oświadczenie – osoby pełnoletniej) 

 

* proszę zakreślić wybraną opcję 


