
Дані батьків/опікунів:                                                                       Пшув, у день

Dane rodziców/opiekunów: Pszów, dnia …………………….

……………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

 

Заява про бажання брати участь сина/дочки
на уроках релігії та етики

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa syna/córki

w zajęciach z religii, etyki

Я підтверджую, що мій 
син/дочка ................................................. ................................................................ ...
(прізвище та ім'я студента)

 братиме участь у заняттях з предмета «релігія» *
братиме участь у заняттях з предмета «етика» *
не братиме участі в заняттях з предмета «релігія» та етика»*

Oświadczam, że mój syn/ córka ................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

 będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia” *

będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „etyka” *

nie będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia” oraz etyka” *

.............................................................
                                                                                                              Підпис батьків або опікуна
 
                                                                                                              Podpis rodzica lub opiekuna
* підкресліть правильну відповідь

*podkreślić właściwą odpowiedź
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Примітка: декларація дійсна протягом періоду навчання в початковій школі.

Uwaga: Deklaracja obowiązuje w okresie nauki w szkole podstawowej. 

ЗАЯВА БАТЬКІВ
У зв’язку з заявою про неучасть у уроках релігії та етики прошу
звільнення мого сина/доньки від відвідування школи під час уроків релігії чи етики,
якщо вони припадають на першу чи останню годину в плані. Одночасно
Я підтверджую, що наразі несу повну відповідальність за свою дитину.
Якщо вищезгадані заняття будуть проходити між іншими заняттями
освітня, моя дитина перебуватиме під опікою шкільного клубу,
бібліотекар, шкільний радник чи інший учитель.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

W związku z deklaracją braku uczestnictwa w zajęciach religii, etyki proszę o 
zwalnianie mojego syna/córki z obecności w szkole w czasie lekcji religii, bądź etyki, 
jeżeli przypadają na pierwsze lub ostatnie godziny w planie. Jednocześnie 
oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w tym czasie. 
W przypadku, gdy w/w zajęcia odbywać się będą pomiędzy innymi zajęciami 
edukacyjnymi moje dziecko będzie znajdowało się pod opieką świetlicy szkolnej,
bibliotekarza, pedagoga szkolnego, lub innego nauczyciela.

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

                                                                                                                    підпис

                                                                                                                     podpis
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