
Procedura zwolnienia uczniów z zajęć z wychowania do życia w rodzinie 

w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu 

  

Podstawa prawna: 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) 

oraz Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 roku (Dz. U. z 1999 r. nr 67, poz. 

756 ze zm.), 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 zwalniania z zajęć wychowania do życia w rodzinie: 

1. Uczeń może nie uczęszczać na zajęcia wychowania do życia w rodzinie za zgodą 

rodziców(prawnych opiekunów). 

2. Pisemne oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na zajęcia “ Wychowania do 

życiaw rodzinie” przyjmuje Dyrektor szkoły. 

3. Oświadczenie to nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może 

natomiast zostać zmienione. 

5. Pisemne oświadczenie o rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie 

rodzice składają w sekretariacie szkoły. 

6. W przypadku, gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie nie jest pierwszą lub 

ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń ma obowiązek przebywać pod opieką 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela. 

7. W przypadku, gdy lekcja wychowania do życia w rodzinie jest pierwszą lub 

ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

może być zwalniany do domu. Warunkiem zwolnienia ucznia jest złożenie przez 

rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o wzięciu przez nich 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie – wzór prośby – 

załącznik nr 2. 

8. Z powyższą procedurą wychowawca zapoznaje uczniów na początku roku 

szkolnego, natomiast rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z 

rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Załącznik nr 1 

 

Poznań, ................................. 



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

(imię i nazwisko rodziców) 

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

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

(adres zamieszkania) 

                                                                                  Dyrektor 

 

                                                                                 Szkoły Podstawowej nr 28 

                                                                                 im. Kornela Makuszyńskiego 

                                                                                              w Poznaniu 

  

  

OŚWIADCZENIE 

 

O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA 

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

  

  

Rezygnuję z udziału naszej/ego 

córki/syna ……………………………………………………. 

 

uczennicy/ucznia klasy ….… w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” 

 

w roku szkolnym …………………… . 

  

  

  

  

…………………………………………… 

(czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Załącznik nr 2 

 

Poznań,........................................ 



 

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

(imię i nazwisko rodziców) 

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

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

(adres zamieszkania) 

 

 

 

                                                                                         Dyrektor 

 

                                                                                          Szkoły Podstawowej nr 28 

                                                                                          im. Kornela Makuszyńskiego 

                                                                                                   w Poznaniu 

  

  

PROŚBA RODZICÓW 

  

W związku ze zwolnieniem 

córki/syna* ………………..……………..………….…………………. 

ucznia/uczennicy klasy …….. w roku szkolnym ………….… z zajęć “Wychowania 

do życia w rodzinie”zwracam się z prośbą o zwolnienie z obowiązku obecności na 

w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej/ostatniej lekcji . Biorę na siebie 

pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna * w tym czasie 

poza terenem szkoły. 

 

…………………………………… 

(czytelny podpis rodziców) 

 

Decyzja dyrektora szkoły: 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 

Uwaga: W czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły. 

………………………………….. 

(data, podpis dyrektora) 

 

……………………………… 

(podpis rodziców) 

 

………………………..…….. 

(data, podpis nauczyciela wdżwr) 

……………………………….. 

(data, podpis wychowawcy)                                          * niepotrzebne skreślić 

 


