
Aneks do

STATUTU
 ZESPOŁU  SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO  NR 6

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

W obowiązującym Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Nr 6 

 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się:

§ 19 a

1. Nauka religii i etyki jest organizowana w szkole na życzenie rodziców.  
Obowiązuje zasada wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego.

2. Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest 
dobrowolny. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice  
poprzez złożenie pisemnego  oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w 
wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.

3. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może 
też nie wybrać żadnego z nich. 

4. Jeśli w szkole część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach zarówno
z religii, jak i z etyki, szkoła jest zobowiązana umożliwić im udział w zajęciach z 
obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii
i etyki w planie zajęć szkolnych.

5. Jeżeli uczeń nie korzysta w szkole z nauki religii lub etyki, szkoła ma obowiązek 
zapewnić temu uczniowi w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia
wychowawcze.

6. Szkoła nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu 
ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, natomiast w przypadku rezygnacji z 
udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

7. Szkoła organizuje zajęcia z religii (określonego wyznania) i etyki w klasach 
(oddziałach) lub grupach międzyklasowych (międzyoddziałowych), gdy otrzyma 
co najmniej siedem zgłoszeń dotyczących danego przedmiotu. Zgodnie z 
przywołanymi przepisami szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii lub 
etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału.

8. Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje 
oświadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia z 
etyki w grupach międzyszkolnych oraz zajęcia z religii - w porozumieniu 
władzami zwierzchnimi kościoła lub związku wyznaniowego - w pozaszkolnych 
punktach katechetycznych.



9. W celu ułatwienia organizacji nauczania etyki w szkole zaleca się, aby w 
przypadku niewielkiej liczby uczniów wybierających etykę stosować rozwiązania 
organizacyjne umożliwiające prowadzenie zajęć w grupach różnowiekowych, 
łączących uczniów z całego etapu edukacyjnego. W takim przypadku treści 
nauczania etyki powinny być podzielone na moduły nadające się do realizowania 
w dowolnej kolejności. Pozwoli to skonstruować ofertę nauczania etyki w każdej 
szkole, nawet wtedy, gdy liczba uczniów wybierających etykę jest niewielka. W 
przypadku większej liczby uczniów wybierających etykę zaleca się, aby szkoła 
realizowała zajęcia w grupach łączących uczniów z jednego rocznika.

10. Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na
promocję.

11. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 
zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego. Zatwierdzone przez nie 
pogramy i podręczniki do nauki religii są przekazywane Ministrowi Edukacji 
Narodowej do wiadomości.

12. Nauczyciel religii ma obowiązek poinformować dyrektora o wybranych 
programach i podręcznikach. Dyrektor wpisuje je do szkolnego zestawu 
programów  nauczania.

13. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w 
szkole zaproponowany przez nauczyciela program i wpisuje go do szkolnego 
zestawu programów nauczania.

14. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają właściwe władze zwierzchnie
kościoła lub związku wyznaniowego, w porozumieniu z Ministrem Edukacji 
Narodowej(w nawiązaniu do przepisów ogólnych w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli).

15.  Stanowisko nauczyciela etyki może zajmować osoba, która ukończyła 
odpowiednio:

1) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) zgodnym z 
nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne lub
2) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku, którego zakres określony w 
standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i 
kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne lub
3) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) innym,
a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub 
prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Pozostałe postanowienia WSO nie ulegają zmianie.

3. Aneks do Statutu  przyjęto uchwałą nr 2/14/15    Rady Pedagogicznej z dnia  15 IX 2014r.  
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