
ORGANIZACJA LEKCJI RELIGII    w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w   

Mońkach    

      

1. Lekcje religii w szkole są nieobowiązkowe.       

2. Lekcje religii, ponieważ dotyczą prawie wszystkich uczniów, odbywają się w ciągu tygodnia i są umieszczone w 

planie zajęć lekcyjnych.      

3. Uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii zapewniona zostanie opieka świetlicowa lub inne zajęcia w ramach 

pomocy - psychologicznej.      

4. Zadeklarowana wola uczestnictwa w zajęciach religii bądź etyki wiąże się z obowiązkową obecnością dziecka na 

tych zajęciach oraz ocenianiem (ocena klasyfikacyjna liczy się do średniej ocen).      

5. Deklarację uczestnictwa w zajęciach religii rodzice składają jeden raz na cały czas nauki w szkole.      

6. Rodzice mogą w każdym momencie roku szkolnego złożyć oświadczenie u dyrektora szkoły o rezygnacji z 

zadeklarowanej lekcji religii lub etyki, bez podawania przyczyny.      

      
DEKLARACJA    uczestnictwa w zajęciach religii/etyki  od roku szkolnego 2023/2024  

       

Imię i nazwisko dziecka:   …………………………………………………………………….    

Zapoznałam/em się z powyższymi informacjami, wyrażam życzenie udziału mojego dziecka w zajęciach  

(proszę zaznaczyć „X” właściwą odpowiedź):      

    

Zgłaszam swoje dziecko na zajęcia z religii rzymskokatolickiej          

Zgłaszam swoje dziecko na zajęcia z etyki    

    

lub     

Nie zgłaszam swego dziecka na zajęcia z religii/etyki    

     

      

        ………………………………………………………    

                                                                                                                (data i podpis rodziców lub prawnych opiekunów)    

     

REZYGNACJA   z uczestnictwa w zajęciach religii/etyki     

    

  



Rezygnuję z zadeklarowanych zajęć z ……………………………………………….     z dniem ……………………...                

                                                                                                    ………………………………………………………    

                                                                                                 (podpis rodziców lub prawnych opiekunów)    

      

Klauzula informacyjna     

    

    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:    

    

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2, im. Jana 

Kochanowskiego w Mońkach, ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki reprezentowana przez Dyrektora.     

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu lub 

pisemnie na adres Administratora danych.    

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z 

Rozporządzeniem z Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania nauki i religii w publicznych przedszkolach i szkołach.    

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji lekcji religii.    

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w 

imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.    

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.    

7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie 

art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:    

• sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;    

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.    

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.    

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu.    

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim 

Obszarem Gospodarczym.    

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.     

    


