
Procedura

realizacji zajęć z wychowania

do życia w rodzinie

Szkoła Podstawowa

im. Lotników Polskich

w Płocicznie-Tartak



Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN 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 zawartej w podstawie programowej kształcenia

ogólnego (Dz. U. 2014 poz. 395).

§ 1

Niniejsza procedura określa zasady realizacji i sposób organizacji zajęć wychowanie do życia

w rodzinie. Skierowana jest do uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli

realizujących zajęcia i wychowawców.

§ 2

1. Zajęcia edukacyjne „wychowanie do życia w rodzinie”, zwane dalej „zajęciami”

realizowane są w klasach IV - VIII szkoły podstawowej i II - III gimnazjum.

2. Zajęcia realizowane są w wymiarze 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy

dziewcząt i chłopców w każdej klasie.

3. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni

opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia

w zajęciach (załącznik nr 1).

4. Ze względów organizacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają Dyrektorowi

Szkoły rezygnację, o której mowa w ust. 3, najpóźniej siedem dni po rozpoczęciu

każdego semestru, w którym planowane jest rozpoczęcie realizacji zajęć.

5. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji rodzica (prawnego opiekuna) z udziału ucznia

w zajęciach w trakcie ich realizacji, nauczyciel prowadzący zajęcia niezwłocznie

dokonuje stosownej adnotacji: data i podstawa rezygnacji.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo dokonać odwołania rezygnacji z

udziału ucznia w zajęciach. Fakt ten zgłaszają dyrektorowi szkoły w formie pisemnej

(załącznik nr 2).

7. O fakcie ponownego udziału ucznia w zajęciach zostaje powiadomiony nauczyciel

prowadzący te zajęcia i niezwłocznie dokonuje stosownej adnotacji w dokumentacji

szkolnej.



§ 3

1. Na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym zebraniu z rodzicami, nauczyciel

prowadzący zajęcia przeprowadza spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na

którym przestawia pełną informację o celach i treściach realizowanego programu

nauczania, ewentualnych podręcznikach i środkach dydaktycznych.

2. Dokumentowanie realizacji zajęć prowadzone jest w dziennikach zajęć zgodnie

z obowiązującymi wewnątrzszkolnymi zasadami.

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.



Załącznik nr 1

Płociczno - Tartak, dnia…………….…….

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

Płociczno - Tartak 16

16 - 402 Suwałki

Rezygnacja

z uczęszczania na zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”

W roku szkolnym …………………………………. rezygnuję z udziału mojego syna/córki

……………………………………………………….. urodzonego/urodzonej ……………...…

w ……..…………..….. województwo …………...…….

ucznia klasy ……………………..

w zajęciach  „Wychowania do życia w rodzinie”

z powodu ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………..

podpis rodzica (opiekuna)



Załącznik nr 2

Płociczno - Tartak, dnia…………….…….

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

Płociczno - Tartak 16

16 - 402 Suwałki

Odwołanie rezygnacji

z uczęszczania na zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”

W roku szkolnym …………………………………. deklaruję chęć udziału mojego syna/córki

……………………………………………………….. urodzonego/urodzonej ……………...…

w ……..…………..….. województwo …………...…….

ucznia klasy ……………………..

w zajęciach  „Wychowania do życia w rodzinie”.

Tym samym odwołuję wcześniejszą rezygnację z uczęszczania mojego dziecka na te

zajęcia.

………………………………………..

podpis rodzica (opiekuna)


