
ORGANIZACJA LEKCJI WYCHOWANIA DO ŻYCIA                           

W RODZINIE W ZSAEiO W BYTOMIU 

Podstawa prawna: 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu 
nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczącej 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 i z 2017 r. poz. 1117)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji § 8 
ust.3 pkt 1 (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, zgodnie z pkt 12 załącznika nr  1 (Dz. 
U. 2019 r. poz. 1700 ze zm.)  

 Art. 22a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2230)  

 

Udział w zajęciach WDŻ jest obowiązkowy, ale jest możliwość rezygnacji z nich (&4 ust.1 i 2 
rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999r.) Rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają dyrektorowi 
szkoły w formie pisemnej (druk do pobrania w sekretariacie szkoły) rezygnację z udziału w 
zajęciach. Tylko pisemny sprzeciw rodzica/prawnego opiekuna zwalnia ucznia z udziału w tych 
zajęciach. Jeżeli rodzic nie dopełni tej formalności uczeń będzie musiał uczęszczać na wspomniane 
zajęcia.  

Przedmiot nie podlega ocenie, ale widnieje zapis na świadectwie szkolnym o uczestnictwie              
w zajęciach . 

Treści nauczania WDŻ, podręczniki, środki dydaktyczne  przedstawiane są na I zebraniu               
z rodzicami oraz za pośrednictwem Mobi dziennika  jako zaproszenie do zapoznania się                          
z przedmiotem WDŻ. 

Zajęcia w naszej szkole prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych Wychowania do życia w rodzinie: 

mgr Barbara Fajer 

mgr Edyta Tarczyńska 

 


