
DROGI KANDYDACIE! PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ 
DOTYCZĄCĄ UCZĘ

 

Uprzejmie informujemy, że

1. religię, 

2. etykę, 

3. religię i etykę. 

Uczęszczanie na te zajęcia jest dobrowolne. Oceny  
wliczane do średniej ocen. 

Ponadto informujemy, że z 
ukończenia szkół, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych 
z religii/etyki, wpisuje się: 

 poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych 
dodatkowych adnotacji),

 ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez 
wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,

 ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń ucz
i na zajęcia z etyki. 

Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w
dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w
z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie 
przez rodziców (opiekunów prawnych)
uczęszczania prosimy o wygenerowanie z systemu po zakwalifikowaniu się na listę 
przyjętych uczniów. Informacje zawarte 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

Oświadczenia w sprawie udziału ucznia w z
organizacji pracy szkoły. 

W bieżącym roku szkolnym tj. 
Szkół Nr 1. W przypadku małej ilości chętnych osób do uczęszczania na ten przedmiot należy 
wziąć pod uwagę konieczność dojazdu do innej szkoły.

DROGI KANDYDACIE! PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ 
DOTYCZĄCĄ UCZĘSZCZANIA NA RELIGIĘ I ETYKĘ

 

informujemy, że uczeń ma prawo do uczęszczania na:

Uczęszczanie na te zajęcia jest dobrowolne. Oceny  uzyskane z każdego z tych zajęć

Ponadto informujemy, że z na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie 
miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych 

li uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych 
dodatkowych adnotacji), 
ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez 
wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena, 
ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z

Religia (określonego wyznania) i etyka są zajęciami, w których uczeń uczestniczy na zasadzie 
dobrowolnego wyboru. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach 

rzedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego 
przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Oświadczenia woli 
uczęszczania prosimy o wygenerowanie z systemu po zakwalifikowaniu się na listę 

nformacje zawarte w oświadczeniach mogą być przetwarzane zgodnie 
ochronie danych osobowych 

Oświadczenia w sprawie udziału ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki są 

W bieżącym roku szkolnym tj. 2016/17 zajęcia z etyki odbywały się poza siedzibą Zespołu 
Szkół Nr 1. W przypadku małej ilości chętnych osób do uczęszczania na ten przedmiot należy 
wziąć pod uwagę konieczność dojazdu do innej szkoły. 

 

DROGI KANDYDACIE! PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ 
SZCZANIA NA RELIGIĘ I ETYKĘ. 

ma prawo do uczęszczania na: 

każdego z tych zajęć są 

świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie 
miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych 

li uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych 

ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez 

ęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak 

których uczeń uczestniczy na zasadzie 
zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach 

pisemnego oświadczenia złożonego 
Oświadczenia woli 

uczęszczania prosimy o wygenerowanie z systemu po zakwalifikowaniu się na listę 
mogą być przetwarzane zgodnie 

ajęciach z religii i/lub etyki są istotne dla 

2016/17 zajęcia z etyki odbywały się poza siedzibą Zespołu 
Szkół Nr 1. W przypadku małej ilości chętnych osób do uczęszczania na ten przedmiot należy 


