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Imiona i nazwiska rodziców

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA
NA LEKCJE ETYKI
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii/etyki w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r. poz.478)

wyrażamy wolę, aby nasze dziecko
………………………………………...………………………………..uczeń/uczennica klasy .................
(imię i nazwisko dziecka)

uczestniczyło w lekcjach etyki zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 18 im. Jana Matejki w
Koszalinie.

……………………………………..............................................
podpis rodziców / prawnych opiekunów
Przyjmuję do wiadomości że:
1. Z chwilą złożenia oświadczenia woli przez rodziców, uczestnictwo ucznia w lekcjach etyki jest obowiązkowe. Obecność
jest rejestrowana, a aktywność ucznia i zdobyta wiedza podlega ocenie zgodnie z WZO szkoły.
2. Ocena roczna umieszczana jest na świadectwie i jest wliczana do średniej ocen ucznia. Nie wpływa na promocję.
3. Jeśli uczeń nie uczęszczał na zajęcia z religii, ani na zajęcia z etyki, na świadectwie w miejscu oceny będzie następujące
zaznaczenie: „religia/etyka ——————” (bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji).
4. W Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie zaplanowano 2 godziny etyki tygodniowo dla ucznia. Zajęcia
z etyki mogą być realizowane w grupach międzyoddziałowych.
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