
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2019/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 
z dnia 2 września 2019 r. 

 

PROCEDURY UZYSKANIA ZWOLNIENIA  

Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

przez uczniów klas IV-VIII  Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 

 

Podstawa prawna: 

1. Art. 18 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
59). 

2. § 4 i 5 Rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 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 2014 r. 
poz. 395 ze zm.)  
 

Procedura postępowania: 
1. Uczniowie niepełnoletni maja obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania do 

życia w rodzinie.  
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie tylko na 

podstawie pisemnego oświadczenia o rezygnacji rodziców (opiekunów prawnych) z 
udziału ich dziecka w tych zajęciach, stanowiącego załącznik do niniejszych procedur. 

3. Pisemne oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania w zajęciach wychowania do życia 
w rodzinie rodzice (opiekunowie prawni) składają w sekretariacie szkoły. 

4. Oświadczenie to nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast 
zostać cofnięte. 

5. Zwalnianie z pojedynczych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych w 
szkole.  

Postanowienia końcowe: 
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania do życia w rodzinie w każdym roku 

szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć wraz z wychowawcą klasy 
przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów 
niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany 
przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, 
podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. 

2. Dokumentacja dotycząca zwolnień uczniów z realizacji zajęć przechowywana jest w 
sekretariacie szkoły.  

3. Procedura obowiązuje od dnia ogłoszenia. 
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Załącznik  
do Procedur uzyskania zwolnienia  
z zajęć wychowania do życia w rodzinie 

 
 
 
_______________________________________________________ Sierakowice, __________________________ 
_______________________________________________________ (Data) 
_______________________________________________________ 
(Imię i nazwisko, adres rodziców/ opiekunów prawnych) 

    
 
Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 

 
OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH  

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

                                  
Rezygnuję z udziału mojego syna / mojej córki* 

 
________________________________________________________________________ ur. _________________________ 
 (Imię i nazwisko) (Data urodzenia) 

 
ucznia/uczennicy* klasy ___________ z  zajęć wychowania do życia w rodzinie od dnia 

____________________________. 

 

 
_________________________________________________ 
(Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 
 
Do wiadomości: 
1. Nauczyciel przedmiotu  
2. Wychowawca klasy  


