
                       PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ                                                     

                       Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  
 
 Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012r. 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. 
 

Procedura postępowania: 

 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w 

rodzinie tylko na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Rezygnację należy przedłożyć dyrektorowi szkoły do 20 września danego   roku 

szkolnego lub w ciągu 14 dni ( II semestru), jeśli zajęcia rozpoczynają się w drugim 

semestrze. Rezygnacja obowiązuje na cały cykl kształcenia i nie trzeba jej ponawiać w 

następnych latach nauki. Rezygnację składają co roku  zmieniający zdanie. 

3. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie 7 dni 

roboczych od daty wpływu podania. Decyzję przekazuje się  rodzicom/ prawnym 

opiekunom oraz dołącza do dokumentacji przebiegu nauczania. 

4. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący  zajęcia 

oraz wychowawca klasy.  

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

szkole. 

6. Uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania do życia w rodzinie nie wpisuje  się 

nieobecności. 

7. Uczniowi zwolnionemu z uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w  rodzinie 

szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej podczas trwania tych zajęć. Uczeń ma 

obowiązek przebywania w świetlicy. 

8. W przypadku, gdy zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi lekcjami w danym dniu, 

uczeń może być zwolniony z tego obowiązku. Wówczas rodzic/prawny opiekun/ 

bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  swojego dziecka 

nieobecnego na zajęciach.  

9. Nauczyciel świetlicy otrzymuje od dyrektora szkoły wykaz uczniów oraz  godzin, w 

których uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania do życia w  rodzinie mają być 

objęci opieką świetlicy. Nauczyciel świetlicy odnotowuje  obecność ucznia w 

świetlicy. 

10.  W przypadku, gdy zajęcia klasowe odbywają się z podziałem na grupy:   chłopców i 

dziewcząt, szkoła zapewnia opiekę grupie uczniów w świetlicy szkolnej podczas 

trwania tych zajęć. Uczniowie mają obowiązek przebywania w świetlicy. 

Obowiązkiem nauczyciela jest wcześniejsze poinformowanie o  tym fakcie 

nauczyciela świetlicy. W przypadku, gdy zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi 

lekcjami w danym dniu, grupa nie biorąca udziału w zajęciach, może być zwolniona 

do domu po wcześniejszym poinformowaniu uczniów i  ich rodziców.  
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