REGULAMIN DOTYCZĄCY UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH Z RELIGII / ETYKI
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl.

1. Uczestnictwo w lekcjach religii / etyki jest dobrowolne.
2. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, etyki, w obu wymienionych lub zrezygnować z tych
zajęć.
3. W szkole organizuje się naukę religii i etyki na życzenie rodziców, bądź samych uczniów.
4. Po osiągnięciu pełnoletności o uczestnictwie w zajęciach z religii i etyki decydują uczniowie.
5. W przypadku zmiany decyzji dotyczącej uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki uczeń,
zgodnie z wymaganiami nauczyciela prowadzącego zajęcia, uzupełnia zaległy materiał odpowiednio
z religii / etyki.
6. Uczeń może być nieklasyfikowany z religii /etyki z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (wówczas
na świadectwie szkolnym w rubryce religia / etyka wpisuje się „nieklasyfikowany”).
7. Ocena umieszczona na świadectwie szkolnym w rubryce religia / etyka jest wliczana do średniej
ocen ucznia.
8. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, natomiast tygodniowy
wymiar godzin etyki ustala Dyrektor szkoły.
9. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia z religii / etyki są zobowiązani – w czasie tych zajęć –
do przebywania w czytelni, chyba że jest to pierwsza lub ostatnia lekcja. Listę uczniów
nieuczestniczących w zajęciach z religii / etyki wicedyrektor przekazuje nauczycielowi
bibliotekarzowi na początku każdego roku szkolnego.
10. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia, który nie uczęszcza na zajęcia z religii / etyki, składają
oświadczenia o wzięciu odpowiedzialności za ucznia w czasie pierwszych i ostatnich godzin
lekcyjnych (jeśli na tych godzinach odbywają się zajęcia z religii / etyki).
11. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu
odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych.
12. W czasie trwania rekolekcji szkoła realizuje funkcje opiekuńcze i wychowawcze. Przepis ten
stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.
13. O terminie rekolekcji Dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje
na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.
Opracowano na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. poz. 1147).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017, poz.1534.)
Regulamin został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej ……… 2017 r.

