
Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku 

 
Procedura zapisywania ucznia na zajęcia religii i etyki oraz języka obcego 

w Szkole Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku 
 
Podstawa prawna: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 
1148). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 
1915, ze zm.). 

• Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 
r., poz. 1359 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  
i szkołach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 poz. 983). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 373). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639). 

 
 

 
I. Procedura zapisywania ucznia na zajęcia religii i etyki 

 
1. Rodzice uczniów wyrażają życzenie uczestniczenia w zajęciach, przekazując na 

początku roku szkolnego wychowawcy klasy odpowiednie oświadczenia. 
Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak 
zostać zmienione w dowolnym czasie. 

2. Wychowawca klasy przekazuje dyrektorowi listę uczniów, którzy nie będą 
uczestniczyć w zajęciach. 

3. Dyrektor zapewnia opiekę uczniom nieuczestniczącym z zajęciach. 
4. Jeżeli lekcja religii lub etyki występuje w środku zajęć danego dnia, uczeń 

nieuczestniczący w zajęciach obowiązkowo spędza czas w szkole, pod opieką 
wskazanego nauczyciela. W szczególnych przypadkach, gdy rodzice przedstawią 
pisemne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za dziecko, uczeń może 
opuścić teren szkoły w czasie trwania zajęć. 

5. Wychowawca klasy kontroluje, czy w czasie kiedy odbywają się zajęcia uczeń 
przebywa w szkole w bezpiecznym miejscu, pod nadzorem odpowiedniej osoby. 

6. W przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, 
uczeń rozpoczyna lub kończy zajęcia zgodnie ze swoim planem lekcji. 

 
Podstawa nieuczestniczenia w zajęciach: 

1. brak pisemnego oświadczenia wyrażającego życzenie uczestniczenia w zajęciach 
religii/etyki. 

 
 

II. Procedura zapisywania ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytny 
(dotyczy ucznia z: wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) 
 

1. Rodzice ucznia składają do dyrektora wniosek z prośbą o naukę drugiego języka. 
2. Dyrektor informuje rodziców, nauczyciela przedmiotu oraz wychowawcę o wyrażeniu 

zgody. 
3. Wychowawca przypisuje ucznia do grupy językowej. 
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1. W przypadku braku wniosku o naukę drugiego języka, uczeń przebywa  
w wyznaczonym miejscu pod opieką innego nauczyciela. W szczególnych 
przypadkach, gdy rodzic przedstawi pisemne oświadczenie o przyjęciu 
odpowiedzialności za dziecko, uczeń może opuścić teren szkoły w czasie trwania 
zajęć. 

4. Uczniowi, który nie uczy się drugiego języka obcego dyrektor szkoły organizuje naukę 
techniki. O terminie lekcji informowani są rodzice, wychowawca i nauczyciel techniki. 

 
Podstawa uczestniczenia w zajęciach: 

1. wniosek rodziców 
 


