
Wychowanie do życia w rodzinie 

 

1.Treści dotyczące wiedzy o: zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa,  życia seksualnego człowieka,  wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawarte są w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu  „Wychowanie do 

życia w rodzinie”. 

 

2. W szkole podstawowej zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w 

rodzinie” są realizowane w klasach IV-VIII.  

 

3. Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w każdym roku 

szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin 

z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.  

4. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach edukacyjnych 

„Wychowanie do życia w rodzinie”, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi 

szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Zajęcia nie 

podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór rezygnacji 

…………., dnia ……………… 

……………………………………..  

imię, nazwisko rodziców  

……………………………………. 

adres zamieszkania rodziców 

…………………………………... 

nr telefonu rodziców 

…………………………………... 

adres poczty elektronicznej 

 

 

Do Dyrektora Szkoły  

…………………………………………… 

pełna nazwa szkoły 

 

Zgłaszam rezygnację z udziału w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” mojego 
syna/córki* …………………………………………………. 

imię, nazwisko ucznia 

ucznia/uczennicy* klasy ……… 

Rezygnuję z udziału w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” mojego 
syna/córki od dnia …………… 20 ….. r.  

 

 

Na podstawie: §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. z 2014 r. poz. 395 ze zm.)  

 

…………………………………. 

podpis rodziców ucznia 

* - niepotrzebne skreślić 

Druk wewnętrzny szkoły 

 



Poniżej zostały  zamieszczone: 

• podstawa programowa „ Wychowanie do życia w rodzinie”, 

• program nauczania pt. „Wędrując ku dorosłości” autorstwa Teresy Król 

dla klasy czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej szkoły podstawowej. 

Zajęcia „ Wychowanie do życia w rodzinie” w naszej szkole są 

realizowane w oparciu o ww. program. 

1. Podstawa programowa „Wychowania do życia w rodzinie”. 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Wychowanie-do-

zycia-w-rodzinie 

 

2. Program nauczania dla czwartej klasy szkoły podstawowej. 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1327 

3. Program nauczania dla piątej klasy szkoły podstawowej. 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1328 

 

4. Program nauczania dla szóstej klasy szkoły podstawowej. 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1329 

 

5. Program nauczania dla siódmej klasy szkoły podstawowej. 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1330 

 

6. Program nauczania dla ósmej klasy szkoły podstawowej. 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1331 
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