
 

 

Zarządzenie nr 17/2021/2022 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 

w Wojkowicach  

z dnia  28.12.2021 r. 

w sprawie  wprowadzenia procedur : Procedura zwalniania ucznia na czas 

określony z zajęć wychowania fizycznego, Procedura zwalniania ucznia z 

zajęć informatyki, Procedura zwalniania z zajęć wychowania do życia w 

rodzinie, Procedura zwalniania z zajęć religii/etyki 
 

 Na podstawie: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 

2019 r., poz. 1148) , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (tj. Dz.U. 2020  r.  poz. 983 ), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U 2019r. 

poz.373 ze zm..) ,Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.                                                      

w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości 

rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tj.. Dz. U. z 2014 r. poz. 395 ze zm.),  

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 Wprowadzam w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach Procedury :  

Procedura zwalniania ucznia na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, 

Procedura zwalniania ucznia z zajęć informatyki, Procedura zwalniania z zajęć 

wychowania do życia w rodzinie, Procedura zwalniania z zajęć religii/etyki 

załącznik do niniejszego zarządzenia . 

§ 2 

Zobowiązuje Wychowawców i Nauczycieli do zapoznania się z w/w 

Procedurami i przekazania ich Rodzicom i Uczniom.  

§ 3 

 



1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2.Ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim .                                                                        

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam wicedyrektorowi  szkoły. 

 

Dyrektor  

Grażyna Trzcionka 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17    /2021/2022  

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr3  

w Wojkowicach z dnia 28  .12.2021r.  

Procedura zwalniania ucznia na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego. 

 

1) Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na zajęciach wychowania 

fizycznego ze względu na przeciwwskazania zdrowotne. Zwolnienie to nie 

odnosi się jednak do obecności ucznia na zajęciach wychowania 

fizycznego. 

2) Rodzic/opiekun prawny może jednorazowo zwolnić dziecko z ćwiczeń 

na lekcji wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych. Zwolnienie                    

w formie pisemnej musi być przekazane nauczycielowi przed lekcją. 

Łączna długość tego typu zwolnień nie może przekraczać czterech godzin 

w semestrze. 

3) Dokumentację dotyczącą doraźnych zwolnień z zajęć wychowania 

fizycznego przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego                                   

(tj. 31 sierpnia). 

4) Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być 

poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza. 

5) Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia 

z zajęć wychowania fizycznego na okres do 1 miesiąca, należy przekazać 

nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest 

przechowywać je do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia. 

6) Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia 

z zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż 1 miesiąc, należy 

przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego. Nauczyciel informuje                                       

o tym fakcie dyrektora szkoły. W przypadku dostarczenia 

kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję                                    



o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych 

zaświadczeń. 

7) Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub 

całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza. 

8) O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują 

rodzice/prawni opiekunowie. Składają oni pismo (załącznik 1) do 

dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim. 

9) Pismo należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu 

zaświadczenia od lekarza, nie później jednak niż: 

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru - do 15 września 

danego roku szkolnego; 

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 10 lutego danego 

roku szkolnego; 

c) w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych 

w ciągu roku szkolnego rodzice składają wniosek poza ustalonymi wyżej 

terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego. 

10)Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą 

będzie respektowane od daty złożenia zaświadczenia. Zwolnienie nie 

dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia u nauczyciela 

wychowania fizycznego lub dyrektora szkoły. 

11)Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu 

wniosku. Decyzję przekazuje się rodzicom/prawnym opiekunom oraz 

dołącza do dokumentacji przebiegu nauczania. 

12)W przypadku decyzji odmownej rodzice/prawni opiekunowie mogą się 

odwołać za pośrednictwem dyrektora szkoły do Śląskiego Kuratora 

Oświaty w Katowicach . 

13) O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego poinformowany 

zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz 

wychowawca klasy. 

14)Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego                          

w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły 

połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to 

wówczas uczeń podlega klasyfikacji  z danego przedmiotu. 

15)W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez 

cały rok w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast rocznej oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. Jeżeli uczeń był 



zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w I semestrze to oceną roczną 

będzie ocena za II semestr. Jeżeli uczeń był zwolniony z zajęć wychowania 

fizycznego w II semestrze to zamiast rocznej oceny klasyfikacyjnej 

wpisujemy „zwolniony” lub „zwolniona”. 

16)Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ze względu na 

przeciwwskazania zdrowotne ma obowiązek być obecny na tych zajęciach, 

także w przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami 

w danym dniu. 

17)W wyjątkowych przypadkach, uczeń może być zwolniony z pierwszych 

lub ostatnich godzin lekcji wychowania fizycznego, na podstawie 

pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów złożonego w 

sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Wówczas 

rodzic/prawny opiekun bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo swojego dziecka nieobecnego dziecka na lekcjach. O tym 

fakcie informowany jest nauczyciel wychowania fizycznego                                          

i wychowawca klasy. 

18)Uczeń zwolniony z zajęć do domu ma zaznaczoną w dzienniku 

nieobecność usprawiedliwioną. 

19)Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, 

skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są 

podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie 

zaświadczenie rodzic/prawny opiekun składa nauczycielowi wychowania 

fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy      

z uczniem. 

20)Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania 

fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast 

wychowawca klasy rodziców/prawnych opiekunów na pierwszym zebraniu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

załącznik 1 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

Adres 

Telefon 

                                                                            Dyrektor               

                                           Szkoły Podstawowej nr 3  

                               w Wojkowicach  

     Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mojego syn/ mojej córki  

(imię i nazwisko) ucznia/uczennicy klasy….. z zajęć wychowania fizycznego na podstawie 

zaświadczenia lekarza w okresie od…………………do…………………… 

                                                                           

  Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby 

       

                                                                                                                  Z poważaniem  

                                     

                                                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Załączniki : 

1. Zaświadczenie lekarskie  

 

 



 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w oparciu o  art. 

9 ust. 2 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby prawidłowej 

realizacji zadań przez Placówkę. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami 

przetwarzania danych osobowych  przedstawionymi poniżej. 
 

………………………………………

……...…………  

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana III Sobieskiego 211 B, 42-

580 Wojkowice, tel. 32 769 57 64, e-mail: sp3@wojkowice.pl dalej: Administrator. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  e-mail: iodo@marwikpoland.pl lub listownie na adres siedziby 

Administratora. 

3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji zajęć przez  Administratora,  

zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgodą  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać 

to będzie z przepisu prawa. 

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Placówce. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zorganizowania zajęć dla 

Pani/Pana dziecka. 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura zwalniania ucznia z zajęć informatyki 
 

1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć informatyki na podstawie opinii                          



o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2) Decyzję o zwolnieniu  z zajęć informatyki na podstawie otrzymanego 

zaświadczenia podejmuje dyrektor do 7 dni roboczych od daty wpływu 

wniosku. Zwolnienie dotyczy okresu wskazanego w opinii lekarza. 

3) O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący 

zajęcia oraz wychowawca ucznia. 

4). Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, ale są podstawy 

do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego 

przedmiotu. 

5). W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć informatyki przez cały semestr w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ 

zwolniona”/ „zwolniony”. 
 

6). W przypadku decyzji odmownej rodzicowi/prawnemu opiekunowi 

przysługuje prawo do odwołania za pośrednictwem dyrektora Szkoły  do 

Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. 

7). Uczeń zwolniony z zajęć informatyki ma obowiązek być obecnym na tych 

zajęciach lub może korzystać z zajęć rewalidacyjnych z innymi klasami, jeśli 

zajęcia takie odbywają się równolegle z zajęciami informatyki danej klasy. W 

szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami 

w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie 

pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (załącznik 

nr 2) złożonego do wychowawcy klasy. O tym fakcie informowany jest 

nauczyciel zajęć informatyki . 

8). Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku „ 

zwolniona”/„zwolniony”. 

9).W sprawach nieuregulowanych powyższą procedurą decyzje podejmuje 

dyrektor. 
 

10). Z niniejszą procedurą zapoznaje rodziców /opiekunów prawnych na 

pierwszym zebraniu wychowawca klas 
 

 

 

 

 

                                                                                           Załącznik nr 2 

 

                                                                                               Wojkowice , dnia 

..................................... 

......................................................... 
(nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna) 



.................................................... 
(adres zamieszkania) 

 

 

Dyrektor 

                          Szkoły Podstawowej nr 3 

            w Wojkowicach  

 

 
 

Proszę o zwolnienie mojego syna/córki* 

..................................................................................................., 

ucznia/uczennicy* klasy ................................ z zajęć informatyki 

od dnia.................................... do dnia ................................. 

 

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie. 

właściwe podkreślić* 

                                                     

         ........................................................... 

        podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w oparciu o  art. 

9 ust. 2 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby prawidłowej 

realizacji zadań przez Placówkę. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami 

przetwarzania danych osobowych  przedstawionymi poniżej. 
 

………………………………………

……...…………  

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  



w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  

12. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana III Sobieskiego 211 B, 

42-580 Wojkowice, tel. 32 769 57 64, e-mail: sp3@wojkowice.pl dalej: Administrator. 

13. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  e-mail: iodo@marwikpoland.pl lub listownie na adres siedziby 

Administratora. 

14. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji zajęć przez  Administratora,  

zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgodą  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

15. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać 

to będzie z przepisu prawa. 

16. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

17. Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Placówce. 

18. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych. 

19. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

20. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zorganizowania zajęć dla 

Pani/Pana dziecka. 

22. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

DECYZJA 

 

         Na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna  

 

p o s t a n a w i a m 

 

zwolnić ucznia klasy ............. – 

............................................................................................., 

z zajęć informatyki na okres od…… do ……… 

 



 

........................................................................... 

data i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

                                                                                      Wojkowice , dnia ..... 

 

 

......................................................... 
(nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna) 

.................................................... 
(adres zamieszkania) 

 

 

 

Dyrektor 

                           Szkoły Podstawowej nr 3  

            w Wojkowicach  

 

 

 
W związku ze zwolnieniem syna/ córki*.................................ucznia/uczennicy* 

klasy..................... w okresie od ..................... do .................................                          

z zajęć  obecności na w/w zajęciach w dniach, kiedy odbywają się one na 

pierwszej lub ostatniej lekcji: informatyki, zwracam się z prośbą o zwolnienie 

syna/córki*  z obowiązku  

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 



(dni tygodnia i godziny zajęć) 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo 

syna/córki* w tym  czasie poza terenem szkoły. 

właściwe podkreślić* 

 

............................................................ 
podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w oparciu o  art. 

9 ust. 2 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby prawidłowej 

realizacji zadań przez Placówkę. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami 

przetwarzania danych osobowych  przedstawionymi poniżej. 
 

………………………………………

……...…………  

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  

23. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana III Sobieskiego 211 B, 

42-580 Wojkowice, tel. 32 769 57 64, e-mail: sp3@wojkowice.pl dalej: Administrator. 

24. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  e-mail: iodo@marwikpoland.pl lub listownie na adres siedziby 

Administratora. 

25. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji zajęć przez  Administratora,  

zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgodą  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

26. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać 

to będzie z przepisu prawa. 

27. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

28. Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Placówce. 

29. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych. 

30. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

31. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

32. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zorganizowania zajęć dla 

Pani/Pana dziecka. 

33. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 

 

 

 



DECYZJA 

 
 

Na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna  

 

p o s t a n a w i a m 

 
 

zwolnić ucznia klasy ............. – 

............................................................................................., 

z zajęć informatyki. 

 

...............................  
data i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

Procedura zwalniania z zajęć wychowania do życia w rodzinie 

 
 

1) Uczniowie niepełnoletni mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach 

wychowania do życia w rodzinie. 

2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania do 

życia w rodzinie tylko na pisemną, uzasadnioną rezygnację                        

(załącznik ) obojga rodziców /prawnych opiekunów o udziale ich dziecka w tych 

zajęciach. 

3) Rezygnację należy przedłożyć dyrektorowi szkoły do 20 września danego 

roku szkolnego. 

4) Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie 7 dni 

roboczych od daty wpływu rezygnacji. Decyzję przekazuje się 

rodzicom/prawnym opiekunom oraz dołącza do dokumentacji przebiegu 

nauczania. 

5) Dyrektor ma prawo odmówić rodzicom/prawnym opiekunom zgody na 

rezygnację z uczestnictwa ucznia w zajęciach. 
 

6) O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący 

zajęcia oraz wychowawca klasy. 

7) Uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania do życia w rodzinie nie wpisuje 

się nieobecności. 

8) Uczniowi zwolnionemu z uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w 

rodzinie szkoła zapewnia opiekę w czytelni  szkolnej podczas trwania tych 

zajęć. Uczeń ma obowiązek przebywania w czytelni . W wyjątkowych 
przypadkach, gdy zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi lekcjami w danym 



dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów złożonego w sekretariacie szkoły i 

po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.  

Wówczas rodzic/prawny opiekun bierze na siebie pełną odpowiedzialność 

prawną za bezpieczeństwo swojego dziecka nieobecnego dziecka na 

lekcjach. O tym fakcie informowany jest nauczyciel biblioteki  i wychowawca 

klasy. 

9) W przypadku, gdy zajęcia klasowe odbywają się z podziałem na grupy: 

chłopców i dziewcząt, szkoła zapewnia opiekę grupie uczniów w czytelni  

szkolnej podczas trwania tych zajęć. Uczniowie mają obowiązek przebywania  

w czytelni . 

10) Obowiązkiem nauczyciela jest wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie 

nauczyciela biblioteki . W wyjątkowych przypadkach, gdy zajęcia te są 

pierwszymi lub ostatnimi lekcjami w danym dniu, grupa nie biorąca udziału                                         

w zajęciach, może być zwolniona do domu. Obowiązkiem nauczyciela 

przedmiotu jest wcześniejsze poinformowanie uczniów i ich rodziców poprzez 

odpowiedni zapis w dzienniku elektronicznym. 

11) Zajęcia wychowania do życia w rodzinie: nie są obowiązkowe ani 

dodatkowe, nie podlegają ocenie, nie mają wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły, nie są wpisywane na 

świadectwie. 

12)Informacje o realizacji zajęć WDŻ wpisywane są do dziennika lekcyjnego z 

odnotowaniem: tematyki zajęć, frekwencji uczniów, informacji o udziale w 

zajęciach poszczególnych uczniów. 

 

Załącznik nr 4 

 

REZYGNACJA RODZICA Z UCZĘSZCZANIA JEGO DZIECKA NA LEKCJE 

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki wychowania do życia w rodzinie w publicznych szkołach, niniejszym 

oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa mojego syna/mojej 

córki....................................................................., klasa  .......................... 

 w lekcjach  wychowania do życia w rodzinie   w placówce: Szkoła Podstawowa nr 3,  od dnia 

............................................... 

 

.................................................................... 

Data i czytelny podpis rodzica / prawnego 

opiekuna 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w oparciu o  art. 

9 ust. 2 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby prawidłowej 

realizacji zadań przez Placówkę. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami 

przetwarzania danych osobowych  przedstawionymi poniżej. 

.................................................................... 

Data i czytelny podpis rodzica / prawnego 

opiekuna 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, 

że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana III Sobieskiego 211 B, 42-580 

Wojkowice, tel. 32 769 57 64, e-mail: sp3@wojkowice.pl dalej: Administrator. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  e-mail: iodo@marwikpoland.pl lub listownie na adres siedziby 

Administratora. 

3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji zajęć przez  Administratora ,  

zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgodą  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać 

to będzie z przepisu prawa. 

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Placówce. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zorganizowania zajęć dla 

Pani/Pana dziecka. 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 



DECYZJA 

 
 

Na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna  

 

p o s t a n a w i a m 

 
 

zwolnić ucznia klasy ............. – 

............................................................................................., 

z zajęć wychowania do życia w rodzinie . 

 

...............................  
data i podpis dyrektora szkoły 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura zwalniania z zajęć religii/etyki 
 

1) O udziale ucznia w zajęciach religii/etyki decydują rodzice/prawni 

opiekunowie poprzez złożenie oświadczenia (życzenia) do 20 września 

danego roku szkolnego. Po złożeniu oświadczenia udział ucznia w tych 

zajęciach staje się obowiązkowy. 

2) Niezłożenie takiego oświadczenia (życzenia) należy traktować jako 

niewyrażenie zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo 

ucznia w zajęciach z religii/etyki. 

3) Oświadczenie (życzenie) nie musi być ponawiane w kolejnym roku 

szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

4) O nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach dyrektor szkoły informuje 

nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz wychowawcę klasy. 

5) Uczestniczenie lub nieuczestniczenie ucznia w zajęciach religii/etyki nie 

może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek 

formie. 

6) Uczniowi, który nie uczestniczy w zajęciach z religii/etyki szkoła 

zapewnia opiekę w czytelni  szkolnej podczas trwania tych zajęć. Uczeń 



ma obowiązek przebywania w bibliotece . W wyjątkowych przypadkach, 

gdy zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi lekcjami w danym dniu, uczeń 

może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów złożonego w sekretariacie 

szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Wówczas rodzic/prawny 

opiekun bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo swojego dziecka nieobecnego dziecka na lekcjach. O tym 

fakcie informowany jest nauczyciel biblioteki i wychowawca klasy. 

7) Nauczyciel bibliotekarz otrzymuje od dyrektora szkoły wykaz uczniów 

oraz godzin, w których uczniowie zwolnieni z religii/etyki mają być objęci 

opieką czytelni .Nauczyciel  odnotowuje obecność ucznia w świetlicy i na 

koniec każdego miesiąca przekazuje te informacje wychowawcy klasy. 

8) Uczniom zwolnionym z nauki religii/etyki nie wpisuje się nieobecności. 

9) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki religii/etyki w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wstawia się poziomą 

kreskę bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 
 

 
 
 

Załącznik nr 5 

 
 
 

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA ZAJĘCIA RELIGII / ETYKI * 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii i etyki w publicznych placówkach, niniejszym oświadczam, iż  wyrażam 

chęć udziału córki/syna: ……………………………………………………….…………………  

klasa…………................ 

w lekcjach religii / etyki * w placówce: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana III Sobieskiego 211 B,             

42-580 Wojkowice. 

 

Uwagi: dziecko  może uczestniczyć w lekcjach religii ,w lekcjach etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów. W przypadku rezygnacji z religii 
lub etyki proszę o skreślenie tych zajęć w których dziecko nie będzie uczestniczyć.  
 

*(niepotrzebne skreślić) 

………………………………………

……………..…  

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w oparciu o  art. 

9 ust. 2 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby prawidłowej 

realizacji zadań przez Placówkę. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami 

przetwarzania danych osobowych  przedstawionymi poniżej. 
 

………………………………………

……...…………  

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  

34. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana III Sobieskiego 211 B, 42-

580 Wojkowice, tel. 32 769 57 64, e-mail: sp3@wojkowice.pl dalej: Administrator. 

35. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  e-mail: iodo@marwikpoland.pl lub listownie na adres siedziby 

Administratora. 

36. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji zajęć przez  Administratora,  

zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgodą  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

37. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać 

to będzie z przepisu prawa. 

38. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

39. Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Placówce. 

40. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych. 

41. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

42. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

43. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zorganizowania zajęć dla 

Pani/Pana dziecka. 

44. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 

 

  



Załącznik nr 6 
 

REZYGNACJA RODZICA Z UCZĘSZCZANIA JEGO DZIECKA NA LEKCJE 

RELIGII/ETYKI* 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii i etyki w publicznych szkołach, niniejszym oświadczam, że rezygnuję z 

uczestnictwa mojego syna/mojej córki....................................................................., klasa  

.......................... 

 w lekcjach religii/etyki* w placówce: Szkoła Podstawowa nr 3,  od dnia 

............................................... 

 

....................................................................

.............. 

Data i czytelny podpis rodzica / prawnego 

opiekuna 

 

Uwagi: dziecko  może uczestniczyć w lekcjach religii, w lekcjach etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów. W przypadku rezygnacji z religii 

lub etyki proszę o skreślenie tych zajęć, w których dziecko nie będzie uczestniczyć.  

*(niepotrzebne skreślić) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w oparciu o  art. 

9 ust. 2 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby prawidłowej 

realizacji zadań przez Placówkę. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z zasadami 

przetwarzania danych osobowych  przedstawionymi poniżej. 

.................................................................... 

Data i czytelny podpis rodzica / prawnego 

opiekuna 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, 

że:  

12. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana III Sobieskiego 211 B, 42-580 

Wojkowice, tel. 32 769 57 64, e-mail: sp3@wojkowice.pl dalej: Administrator. 

13. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  e-mail: iodo@marwikpoland.pl lub listownie na adres siedziby 

Administratora. 

14. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji zajęć przez  Administratora ,  

zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgodą  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

15. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać 

to będzie z przepisu prawa. 

16. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

17. Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Placówce. 

18. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych. 



19. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

20. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zorganizowania zajęć dla 

Pani/Pana dziecka. 

22. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 

  



 

 


