
 
______________, dn.____________ 20___ r. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(Imię i nazwisko oraz adres rodziców) 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

   (adres szkoły dziecka) 

 

OŚWIADCZENIE WOLI 

 

Niniejszym oświadczam, że mój syn/moja córka* _______________________________________ 

uczeń/uczennica klasy _________ szkoły ________________________________________________ 

w ____________________________ nie będzie uczestniczyć w lekcji religii katolickiej w szkole. 

Jednocześnie wyrażam swoją wolę, uczestniczenia mojego syna/ mojej córki* w lekcjach religii 

ewangelickiej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn.14.04.1992 r. z późn. zmianami proszę 

o zorganizowanie takiego nauczania. 

 

        __________________________________ 

          podpis 

 

Informacja dla Dyrekcji Szkoły dotycząca nauczania religii ewangelickiej 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 14.04.1992 r. § 1 ust. 2 z późn. zmianami organ prowadzący 

szkołę jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii innej niż rzymskokatolicka na pisemny wniosek 

rodzica/rodziców. § 2 ust 2 z późn. zmianami Rozporządzenia wskazuje, że jeśli w szkole zgłosi się na naukę 

religii jednego wyznania mniej niż 7 uczniów to organ prowadzący, w porozumieniu z władzami danego 

kościoła, organizuje międzyszkolny punkt katechetyczny samodzielnie lub zgodnie z § 2 ust 3 na mocy 

porozumienia może ustalić zasady wspólnego prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego 

z innym organem prowadzącym. Rodzice nie muszą każdego roku ponawiać swojego oświadczenia, ale 

mogą je zmienić. 

Z rozmów z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Słupsku wynika, że Miasto jest otwarte 

na współpracę z innymi organami, jeśli te zwrócą się do Prezydenta Miasta Słupska z taką prośbą i podpiszą 

odpowiednie porozumienia. Jednocześnie, zgodnie z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich podaje się 

do wiadomości, że informacja o możliwości uczestniczenia w lekcjach religii, innych niż rzymskokatolicka, 

organizowanych przez organ prowadzący szkołę powinna trafić do wszystkich uczniów i rodziców danej 

placówki. 

 

 

________________________________________ 

*niepotrzebne skreślić      data, pieczęć szkoły i podpis  
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