
 

Procedura zwolnienia z zajęć wychowania do życia w rodzinie 

 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. 

uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

2. W naszej szkole realizowany jest program opracowany prze Teresę Król pod tytułem: 

Wędrując ku dorosłości.  

3. W czasie zajęć nie tylko rozmawiamy o: koleżeństwie, przyjaźni, emocjach, uczuciach, 

zmianach, które zachodzą w ciele nastolatka, higienie, uzależnieniach i ich 

konsekwencjach. zasadach  zachowania w różnych sytuacjach,  ale też dbamy o 

integrację zespołu klasowego poprzez wprowadzanie różnych zabaw budujących dobry 

nastrój w grupie. 

4. Zajęcia organizowane są na pierwszej lub ostatniej godzinie w rozkładzie lekcyjnym, 

ponieważ część zajęć odbywa się  z podziałem na grupy(grupa dziewcząt i grupa 

chłopców). 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie tylko 

na pisemną, rezygnację rodziców/prawnych opiekunów z udziału dziecka w tych 

zajęciach. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie składają pisemną rezygnację do dyrektora szkoły 

w danym roku szkolnym Załącznik  

7. Uczniom nieuczęszczającym na zajęcia nie wpisuje się nieobecności. 

8. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani 

do obecności na wszystkich lekcjach. 

9. 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”. 

  



                          

 

 

………………………………………………...               Andrychów, dnia ................................                                                                                  

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia) 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

(adres zamieszkania)  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

 im. Marii Konopnickiej  

w Andrychowie 

 

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

         Zgłaszam rezygnację z uczęszczania mojego dziecka ……………………………………   

                                                                                                              (imię i nazwisko ucznia)   

ucz. kl. .........  na zajęcia wychowania do  życia w rodzinie w roku szkolnym 202…/202…. 

 

        Jednocześnie  oświadczam, że biorę  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  

za bezpieczeństwo syna/córki * w tym czasie. 

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

                                                                                                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 


