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Znak sprawy: WW.08.01-IX/2020 

Sz. P. Grażyna Mazur 

Dyrektor 

XIII Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Polskich Noblistów w Radomiu 

Szanowna Pani Dyrektor, 

do naszego Stowarzyszenia wpłynęła informacja o tym, że Szkoła wymaga złożenia 

negatywnych oświadczeń woli o nieuczestniczeniu uczniów w zajęciach religii.  

Chciałbym zwrócić uwagę Pani Dyrektor, 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, 

• szkoła nie może wymagać składania oświadczeń o nieuczestniczeniu uczniów w 

zajęciach religii – uczniowie nie są na religię domyślnie zapisani, niejako z mocy 

prawa w zajęciach nie uczestniczą, 

• wymaganie takich negatywnych oświadczeń narusza chronioną na poziomie 

konstytucyjnym wolność sumienia i wyznania. 

Wobec powyższego, w związku z tym, że w Szkole zajęcia religii mogą być 

organizowane z naruszeniem § 1 ust. 1 pkt 1 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: 

1. informację, czy Szkoła wymaga takich negatywnych oświadczeń woli, 

2. niezwłoczne dostosowanie zasad organizacji zajęć religii w Szkole do 

obowiązującego prawa poprzez wycofanie wymogu składania przez rodziców 

negatywnych oświadczeń woli – o ile takie oświadczenia są faktycznie 

wymagane. 

Proszę o informację zwrotną w ciągu 2 dni roboczych o tym, jakie Szkoła podjęła kroki 

w ww. sprawie.  
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Chcąc ułatwić Pani dostosowanie szkolnych regulacji do wymogów prawa, zachęcam 

do lektury opracowanego przez nas artykułu, który dotyczy poruszanej w piśmie 

problematyki: 

• Organizacja zajęć religii w szkołach. Zasady 

(https://umarlestatuty.pl/2020/09/06/organizacja-zajec-religii-w-szkolach-

zasady/). 

Wyrażam nadzieję na zakończenie sprawy na tym etapie. 

Do wiadomości: 

1) Sz. P. Agnieszka Grabska 

p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji 

Urząd Miasta Radom 
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Prezes Zarządu 
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