
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  
Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach  

nr 18/2019/2020 z dnia 10.0.2020 r.. 

 

Procedura zwolnienia z zajęć wychowania do życia w rodzinie 

w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie 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. 2017 poz. 1117) oraz 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. 1999 nr 67 poz. 756  
z późn. zm.). 

 

1. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie organizuje się dla uczniów klas IV-VIII szkoły 
podstawowej oraz dla uczniów klas I-III branżowej szkoły I stopnia.  

2. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
lub znacznym, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, realizują treści, o których mowa w pkt 1 w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 
Dla tych uczniów nie organizuje się zajęć, o których mowa w pkt 1. 

3. Uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jest obowiązkowe  
z możliwością rezygnacji z nich. Rezygnacja wymaga formy pisemnej i stanowi 
załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury. 

4. Rezygnację należy ponawiać w każdym roku szkolnym. 
5. Dla celów organizacji pracy szkoły zaleca się, aby rodzic/opiekun prawny lub uczeń 

pełnoletni złożył rezygnację w terminie do 10 czerwca danego roku szkolnego  
na kolejny rok szkolny. W przypadku nowych uczniów deklarację składa się  
w momencie zapisu. 

6. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo  
wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

7. W przypadku udziału ucznia w zajęciach, fakt ten odnotowuje się w arkuszu ocen oraz 
na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne 
poprzez wpis: „uczestniczył/uczestniczyła”. 

8. Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach WDŻ są zobowiązani do przebywania  
w tym czasie na świetlicy szkolnej. Jeżeli WDŻ jest pierwszą lub ostatnią lekcją  



w danym dniu, uczeń może zostać zwolniony do domu (za zgodą rodziców/opiekunów 
prawnych). Zgodę należy złożyć w formie pisemnej u wychowawcy. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Załącznik nr 1 do Procedury zwolnienia z zajęć Wychowania 
                                                                      do życia w rodzinie z dnia 10.03.2020 r. 

 

 

Tychy, dnia …………… 

              

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  

                                   nr 8 w Tychach 

 

Rezygnacja rodzica/opiekuna prawnego z uczęszczania jego dziecka  
na lekcje wychowania do życia w rodzinie 

 

 Zgodnie z § 4 ust. 1  Rozporządzenia 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. 2017 poz. 1117 z późn. zm. ) 

oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa mojego syna/mojej córki  

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

(imię i nazwisko dziecka) 

ucznia/uczennicy klasy …………………………..…. z zajęć wychowania do życia w rodzinie 

w roku szkolnym 20…/20… . 

 

 

……………………………………… 
……………………………………… 

                                                                                                             Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Załącznik nr 2 do Procedury zwolnienia z zajęć Wychowania 
                                                                     do życia w rodzinie z dnia 10.03.2020 r. 

 

 

Tychy, dnia …………… 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  

                                   nr 8 w Tychach 

 

 

Rezygnacja pełnoletniego ucznia z uczęszczania  
na lekcje wychowania do życia w rodzinie 

 

 

 Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia 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. 2017 poz. 1117 z późn. zm. ) 

ja niżej podpisany/podpisana 

…………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko ucznia) 

 uczeń/uczennica klasy …………………………………………………….………………….. 

oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie  

w roku szkolnym 20…/20... . 

 

 

……………………………………… 

                                                                                                                  Czytelny podpis pełnoletniego ucznia 


