PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W
RODZINIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWYM TOMYŚLU
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10.08.2009r. Dz. U nr 131
poz.1079 z 2009 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących
wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach
świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 4
poz.17 z 2009r.)
1. Uczeń może nie uczęszczać na zajęcia wychowania do życia w rodzinie za zgodą rodziców
(prawnych opiekunów).
2. Pisemną deklarację rezygnacji z uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie przyjmuje
Dyrektor szkoły. (załącznik nr 1)
3. Uczeń pełnoletni ma prawo zrezygnować z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie
w ciągu całego roku szkolnego – wzór oświadczenia . (załącznik nr2)
4. Deklaracja rezygnacji z wychowania do życia w rodzinie obejmuje okres do końca aktualnego roku
szkolnego i powinna być odnawiana na każdy kolejny rok szkolny.
5. W przypadku, gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją w
danym dniu, uczeń ma obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej.
6. W przypadku, gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie jest pierwszą lub ostatnią lekcją w planie
rodzic lub prawny opiekun ma prawo zwolnić ucznia z przebywania w tym czasie w szkole. (załącznik
nr 3) Nauczyciel uczący wpisuje uczniowi nieobecność, która jest później usprawiedliwiona przez
wychowawcę.
7. Z powyższą procedurą wychowawca zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego, natomiast
rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
8. Deklarację dotyczącą rezygnacji z udziału w wychowaniu do życia w rodzinie lub ponownej
deklaracji do uczestnictwa w niej można złożyć na każdym etapie kształcenia w szkole
ponadgimnazjalnej w roku szkolnym.

Załącznik nr 1

Nowy Tomyśl, dnia…………………………………………………

Do Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE WYCHOWANIA
DO ŻYCIA W RODZINIE

Imię i nazwisko ucznia ........................................................................
Klasa ………………..
Oświadczam, syn/córka w roku szkolnym …………………………….….nie będzie
uczestniczyć w zajęciach wychowania do życia w rodzinie*

Data ..........................................

……………………………….……………………
…………………………………………………...
podpisy rodziców (opiekunów)*

* wypełniają rodzice ucznia niepełnoletniego

Załącznik nr 2

Nowy Tomyśl, dnia………………………………….

Do Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE WYCHOWANIA
DO ŻYCIA W RODZINIE

Oświadczam, że w roku szkolnym…………..………………………..
od dnia…………………………….. nie będę uczestniczyć w zajęciach wychowania do
życia w rodzinie **

Data ..............................................

...…………………….………………………
czytelny podpis ucznia**

** wypełnia uczeń pełnoletni

Załącznik nr 3

Nowy Tomyśl, dnia…………………………………….

Do Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu

Oświadczenie rodziców

W związku z rezygnacją z uczęszczania na zajęcia WDŻWR, proszę o zwalnianie
mojego syna/córki z obecności w szkole w czasie w/w zajęć jeśli przypadają na
pierwszej lub ostatniej lekcji w planie.
Jednocześnie oświadczam, że jest to dobrowolna decyzja i biorę pełną
odpowiedzialność za moje dziecko w tym czasie.

Data………………….………..
……………….……………………………….……………..
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

……………………………… ………………………………………
data

podpis wychowawcy

