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Sz. P. Marian Pietryka
Dyrektor
IX Liceum Ogólnokształcące z
Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie
Szanowny Panie Dyrektorze,
do naszego Stowarzyszenia wpłynęła informacja o tym, że Szkoła wymaga złożenia
negatywnych oświadczeń woli o nieuczestniczeniu uczniów w zajęciach religii. Takie
oświadczenia muszą złożyć rodzice uczniów, w tym uczniów pełnoletnich.
Przedmiotowe oświadczenie

Chciałbym zwrócić uwagę Pana Dyrektora, na to, że:
•
•

zajęcia religii są zajęciami nieobowiązkowymi,
dyrektor szkoły organizuje zajęcia religii na życzenie rodziców/pełnoletnich
uczniów, co znaczy, że organizacja zajęć religii opiera się na konstrukcji
pozytywnego oświadczenia woli,
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•

•

•

szkoła nie może wymagać od rodziców składania oświadczeń o nieuczestniczeniu
uczniów w zajęciach religii – uczniowie nie są na religię domyślnie zapisani,
niejako z mocy prawa w zajęciach nie uczestniczą,
uczniowie pełnoletni samodzielnie decydują o pobieraniu nauki religii, rodzice nie
mogą w sposób formalny w ten proces ingerować, szkoła nie może do tego procesu
angażować rodziców,
wymaganie takich negatywnych oświadczeń narusza chronioną na poziomie
konstytucyjnym wolność sumienia i wyznania.

Wobec powyższego, w związku z tym, że w Szkole zajęcia religii są organizowane
z rażącym naruszeniem § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 983), proszę
o niezwłoczne dostosowanie zasad organizacji zajęć religii w Szkole do obowiązującego
prawa poprzez:
1) wycofanie wymogu składania przez rodziców negatywnych oświadczeń woli,
2) umożliwienie uczniom pełnoletnim w pełni samodzielne decydowanie
o pobieraniu nauki religii.
Jednocześnie chciałbym zauważyć, że statut Szkoły nie zawiera przepisów
określających obowiązki uczniów w zakresie usprawiedliwiania nieobecności przez
osoby pełnoletnie, przez co statut jest niezgodny z art. 99 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.).
Wobec tego proszę o pilne dostosowanie przepisów statutu do obowiązującego prawa
poprzez:
1) wprowadzenie do statutu zgodnych z prawem obowiązków uczniów
w zakresie usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie
(uczniowie pełnoletni samodzielnie usprawiedliwiają nieobecności, nie można
wymagać na to zgody rodziców, nie można wprowadzać limitu godzin
możliwych do usprawiedliwienia.
Chcąc ułatwić Panu dostosowanie szkolnych regulacji do wymogów prawa, zachęcam
do lektury dwóch opracowanych przez nas artykułów, które dotyczą poruszanej w piśmie
problematyki:
•

•

Organizacja zajęć religii w szkołach. Zasady
(https://umarlestatuty.pl/2020/09/06/organizacja-zajec-religii-w-szkolachzasady/),
Czy pełnoletni uczeń może sam usprawiedliwiać swoje nieobecności?
(https://umarlestatuty.pl/2019/01/16/czy-pelnoletni-uczen-moze-samusprawiedliwiac-swoje-nieobecnosci/).

Proszę o pilne zajęcie się sprawą. Prosiłbym o informację zwrotną w ciągu 2 dni
roboczych o tym, czy Szkoła podjęła kroki związane z wycofaniem negatywnych
oświadczeń woli dot. zajęć religii. W przeciwnym razie skierujemy wniosek do
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właściwego organu nadzoru pedagogicznego o przeprowadzenie kontroli w przedmiocie
zasad organizacji zajęć religii.
W sprawie dostosowania statutu do art. 99 pkt ustawy – Prawo oświatowe – proszę
o informację o podjętych przez Szkołę krokach w ciągu 14 dni.
Wyrażam nadzieję na załatwienie sprawy na tym etapie.
Do wiadomości:
1) Sz. P. Zbigniew Bury
Dyrektor Wydziału Edukacji
Urząd Miasta Rzeszów

(—) ŁUKASZ KORZENIOWSKI
Prezes Zarządu

