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OŚWIADCZENIE rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na RELIGIĘ 
 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z kwietnia 1992 r. w prawie warunków i sposobu organizowania 

nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.) 

niniejszym wyrażam wolę, aby mój syn / moja córka  
 

……………………………………………………………………  z obecnej klasy ………………… 
imię i nazwisko dziecka 

 

od roku szkolnego 2020/2021 do zakończenia nauki w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego  

uczestniczył / uczestniczyła w lekcjach religii.   
 

      ………………………………………………………………… 
                    czytelny podpis rodzica 

                          

Powyższe oświadczenie nie ogranicza zmiany decyzji rodzica w kwestii uczestnictwa dziecka w lekcjach 

religii. Rezygnacja jest możliwa w każdym momencie edukacji szkolnej ucznia SP 20. Prosimy o 

poinformowanie nauczyciela o zmianie decyzji i wypełnienie poniższej deklaracji: 

Oświadczam, że z dniem ………………………………… moje dziecko nie będzie uczestniczyło w 

lekcjach religii. 

                                                                   ………………………………………………………………… 
                    czytelny podpis rodzica 

 
 

OŚWIADCZENIE rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na ETYKĘ 
 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z kwietnia 1992 r. w prawie warunków i sposobu organizowania 

nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.) 

niniejszym wyrażam wolę, aby mój syn / moja córka  
 

……………………………………………………………………  z obecnej klasy ………………… 
imię i nazwisko dziecka 

 

od roku szkolnego 2020/2021 do zakończenia nauki w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego 

uczestniczył / uczestniczyła w lekcjach etyki.  
 

                                                                ………………………………………………………………… 
                    czytelny podpis rodzica                          
 

Powyższe oświadczenie nie ogranicza zmiany decyzji rodzica w kwestii uczestnictwa dziecka w lekcjach 

etyki. Rezygnacja jest możliwa w każdym momencie edukacji szkolnej ucznia SP 20. Prosimy o 

poinformowanie nauczyciela o zmianie decyzji i wypełnienie poniższej deklaracji: 

Oświadczam, że z dniem ………………………………… moje dziecko nie będzie uczestniczyło w 

lekcjach etyki. 

                                                                  ………………………………………………………………… 
                    czytelny podpis rodzica 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego, ul Kamieńskiego 24, 51-124 Wrocław  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty,  
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
6) posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 
7) ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 
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