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Deklaracja
Niniejszym oświadczam, że mój syn/córka ......................................................... nie będzie
uczestniczył/a w lekcjach religii. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dn. 14. IV. 1992 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155), proszę
o zorganizowanie dla mojego syna/córki zajęć z etyki.

................................
podpis

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. Dz. U. Nr 36/92
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w szkołach publicznych
§1
1. W publicznych szkołach, podstawowych i ponadpodstawowych, zwanych dalej szkołami,
organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice
(opiekunowie prawni) wyrażą takie życzenie, a w szkołach ponadpodstawowych  dla uczniów,
których rodzice lub sami uczniowie wyrażą takie życzenie. Po osiągnięciu pełnoletności
o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.
2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które
nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być
powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
§2
1. Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu
uczniów danej klasy (oddziału). Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii w szkole powinny być
organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej.
2. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi
się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący szkołę  w porozumieniu z rodzicami oraz
właściwym Kościołem lub związkiem wyznaniowym  organizuje naukę religii w grupie
międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie Katechecznym. Liczba uczniów w grupie nie
powinna być mniejsza niż 3.
(...)
§3
1. Dla uczniów, których rodzice lub oni sami wyrażają takie życzenie (§1 ust. 1), szkoła
organizuje lekcje etyki, w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego na zasadach
określonych w art. 22 ust. S pkt. 3 ustawy o systemie oświaty.
2. W zależności od ilości zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki mogą być organizowane według
zasad podanych w § 2.
3. Nie są objęci nauką religii lub etyki uczniowie, których wedle oświadczenia rodziców lub ich
samych (§ 1 ust. 1) pobierają naukę religii poza systemem oświaty  lub świadomie z niej
rezygnują. W miarę potrzeb należy im zapewnić opiekę lub zajęcia wychowawcze.
(...)
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