PROCEDURA REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 1999 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. z 1999 r. Nr 67, poz. 756 z późniejszymi
zmianami)

I.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Na realizację zajęć w klasach V (I semestr) i VI (II semestr) przeznaczonych jest nie
mniej niż 14 godzin: 9 spotkań wspólnych i 5 z podziałem na grupy dziewcząt i
chłopców.
2. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” są zajęciami obowiązkowymi dla
wszystkich uczniów klas V i VI, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zgodnie z zapisami rozporządzenia (nowelizacja z 2009 roku), na zajęcia wychowania
do życia w rodzinie nie będą uczęszczać tylko ci uczniowie, których rodzice zgłoszą
dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej, co do udziału dzieci w zajęciach.
4. Ze względów organizacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają dyrektorowi
szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału swojego dziecka w tych zajęciach
(załącznik nr 1) w ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego (klasy V) lub II
semestru (klasy VI).
5. Nie zgłoszenie sprzeciwu udziału w zajęciach jest równoznaczne ze zgodą
uczęszczania na zajęcia i spełnianie wszystkich wymogów tego regulaminu.
6. W każdym roku szkolnym wychowawca klasy IV i V (na ostatnim spotkaniu z
rodzicami w roku szkolnym) przedstawia rodzicom najważniejsze informacje
dotyczące niniejszych procedur.
7. Nadzór nad prawidłową realizacją zajęć sprawuje dyrektor szkoły.
8. Zajęcia odbywają się na podstawie programu nauczania wychowania do życia w
rodzinie dla klas V-VI szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa:
Teresy Król, Krystyny Maśnik i Grażyny Węglarczyk, zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego z późniejszymi
zmianami.
9. Program został dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do SZKOLNEGO
ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA decyzją dyrektora szkoły i zatwierdzony
przez radę pedagogiczną.
10. Podczas zajęć może być wykorzystywany podręcznik Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas V – VI szkoły podstawowej – „Wędrując ku dorosłości”,
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11. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo
wyższej ani na ukończenie szkoły.
12. Realizacja zajęć prowadzona jest w dzienniku elektronicznym, zgodnie z
obowiązującymi zasadami w szkole.
13. Nadzór nad prawidłową realizacją zajęć sprawuje dyrektor szkoły.
14. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1

……………………………………..

Czersk,……………………….

imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)

……………………………………..
adres

……………………………………..

Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku

Zgodnie § 4.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 roku
nie wyrażam zgody na udział mojej córki/mojego syna
___________________________________________ ucznia/uczennicy klasy ___________
w zajęciach Wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 20____/20_____.
Jednocześnie biorę na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w
godzinach trwania zajęć.

________________________________
Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

