
PROCEDURA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA  

W RODZINIE 

 

 

1. Uczniowie SP 2 w Brennej uczestniczą w zajęciach wychowania do życia  

w rodzinie.  

 

2.Dyrektor szkoły na pisemne oświadczenie rodziców ucznia, zwalnia go z zajęć

WDŻ. Rodzice zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie nie 

dłuższym niż koniec miesiąca, w którym dana klasa rozpoczęła zajęcia 

wychowania do życia w rodzinie. 

 

3. Rodzice składają w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie  

(załącznik nr 1). 

 

4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania  

do życia w rodzinie (załącznik nr 2) do 7 dni roboczych od daty wpływu 

oświadczenia. Rodzic  odbiera decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły. 

Nauczyciel  prowadzący WDŻ i  wychowawca   zostają poinformowani przez 

Dyrektora o zwolnieniu ucznia i odnotowują je w dzienniku lekcyjnym.  

Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji szkolnej ucznia.  

 

5. Zajęcia odbywające się z podziałem na grupy: chłopców i dziewcząt 

organizuje się na pierwszej lub ostatniej godzinie w rozkładzie lekcyjnym klasy. 

W innych sytuacjach szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie uczestniczą  

w zajęciach. 

 

6. Uczniom zwolnionym przez Dyrektora z zajęć, nie wpisuje się nieobecności. 

 

7. W przypadku udziału ucznia w zajęciach WDŻ na świadectwie szkolnym 

promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym  

na wpisanie nazwy dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się „wychowanie 

do życia w rodzinie”, a w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych 

zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” albo „uczestniczyła”. 

 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o nieuczęszczaniu na zajęcia wychowania do życia 

w rodzinie 

Załącznik nr 2 Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania  

do życia w rodzinie 



Załącznik nr 1 

 

 

  OŚWIADCZENIE O NIEUCZĘSZCZANIU NA ZAJĘCIA      

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia ........................................................... Klasa .....................  

 

Oświadczam, że mój syn/ moja córka w roku szkolnym .......................................  

nie będzie uczestniczyć w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.  

 

 

 

..............................................                            ......................................................  

       data, miejscowość                                                     podpis rodziców  

 

 

 

 

 

                                      OŚWIADCZENIE RODZICÓW  

 

 

W związku z rezygnacją uczęszczania na zajęcia WDŻ, proszę o zwolnienie 

mojego syna/córki z obecności w szkole w czasie w/w zajęć jeśli przypadają  

na pierwsze lub ostatnie lekcje w planie.  

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko  

w tym czasie.  

 

 

 

.............................................                             ...................................................... 

       data, miejscowość                                                    podpis rodziców 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 2                                                                                                       
                                             

 

 

                                                DECYZJA NR ….. /…… 

     w sprawie zwolnienia ucznia z nauki wychowania do życia w rodzinie 

 

 

Na podstawie § 4.1 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. 1999 Nr 67 poz. 756 z późn. zm.) 

 

                                                         zwalniam 
 

 

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

                                              (imię i nazwisko, klasa) 

 

z zajęć wychowania do życia w rodzinie na rok szkolny ………………………... 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Powyższa decyzja nastąpiła na pisemny wniosek rodziców ucznia. 

 

 

 

 

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

        (data, miejscowość)                                                      (podpis dyrektora) 

                                                                                               

 

 
 

Otrzymują : 

1. Rodzice  

2. A/a 

 

Do wiadomości: 

2. Nauczyciel przedmiotu 

3. Wychowawca klasy 


