
Regulamin postępowania dla ucznia,  

który nie korzysta z nauki religii lub etyki 

 

1. Uczeń, który nie korzysta z lekcji religii lub etyki w chwili rozpoczęcia tej lekcji udaje 

się do biblioteki szkolnej. 

2. Zgłasza swoją obecność nauczycielowi bibliotekarzowi, który odnotowuje ją  

w odpowiednim rejestrze. 

3. Uczeń przebywa pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza podczas trwania całej lekcji. 

4. Nauczyciel bibliotekarz sprawuje nadzór wychowawczy nad uczniem przebywającym 

w bibliotece szkolnej podczas swoich lekcji, z których nie korzysta. 

5. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo powierzać uczniowi zadania lub wskazać zajęcia,  

na które uczeń ma się udać (np. świetlicowe). 

6. Uczeń przebywający w bibliotece szkolnej ma obowiązek zachowywać się w sposób 

zgodny z regulaminem biblioteki oraz regulaminem zachowania ucznia w szkole. 

7. Po dzwonku kończącym lekcję uczeń zgłasza swoje wyjście z biblioteki nauczycielowi 

bibliotekarzowi. 

8. W środę, która jest dniem pracy wewnętrznej biblioteki, uczeń zgłasza swoją obecność 

w świetlicy szkolnej z zachowaniem wszystkich postanowień zawartych w regulaminie. 

9. Jeśli lekcja, z której uczeń nie korzysta wypada jako pierwsza lub ostatnia w planie, 

uczeń rozpoczyna zajęcia od kolejnej godziny lekcyjnej wg planu klasy lub wychodzi 

do domu przed rozpoczęciem lekcji religii. 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r, poz. 59 ze zm.) - art. 

68 ust. 3 i 6. 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1189) - art. 7 ust. 1 i 2 pkt 6. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 18 października 2010 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 

z 2010 r. nr 215, poz. 1408). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) 

 

Przedstawiono Radzie Pedagogicznej 31 sierpnia 2018 r. 
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