
LEKCJE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

Od 1.11.2021r. rozpoczynamy realizację zajęć z przedmiotu WYCHOWANIE DO ŻYCIA  
W RODZINIE.  

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi na realizację zajęć WDŻ w szkołach publicznych 
przeznacza się w szkolnym planie nauczania, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin rocznie,                 
w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia są organizowane w oddziałach 
albo liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych. 

Zajęcia realizowane będą od klasy I do II, co drugi tydzień zgodnie z planem lekcji:* 

Poniedziałki: 
godzina: 13.40-14.25 klasa 1f (pierwsze zajęcia 8 listopada) 
                14.35-15.20 klasa 1a (pierwsze zajęcia 8 listopada) 
                15.30-16.15 klasa 1b  (pierwsze zajęcia 8 listopada) , 0h (pierwsze zajęcia 15.11)  
Wtorki: 
godzina: 14.35- 15.20 klasa 1h (pierwsze zajęcia 02.11), 1d (pierwsze zajęcia 09.11), 
                15.30-16.15 klasa 1c (pierwsze zajęcia 02.11), 2c (pierwsze zajęcia 09.11), 
 
Czwartki: 
godzina: 14.35- 15.20 klasa 2a (pierwsze zajęcia 04.11), 2f (pierwsze zajęcia 18.11), 
                 15.30-16.15 klasa 2b (pierwsze zajęcia 04.11), 2d (pierwsze zajęcia 18.11) 

*W porozumieniu z uczniami plan może ulec zmianie. W następnym okresie objęci zostaną uczniowie 
klas III ( o planie poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem). 

Udział w zajęciach WDŻ jest obowiązkowy, ale istnieje możliwość rezygnacji (&4 ust.1 i 2 
rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999r.)  

Rodzice/prawni opiekunowie/ pełnoletni uczniowie zgłaszają dyrektorowi szkoły w formie pisemnej 
(druk do pobrania poniżej lub na stronie internetowej szkoły) rezygnację z udziału w zajęciach.  

Proszę o zwrócenie uwagi, iż jedynie pisemny sprzeciw rodzica/prawnego opiekuna/ pełnoletniego 
ucznia zwalnia z udziału w tych zajęciach. Jeżeli wyżej opisana formalność nie zostanie dopełniona 
uczeń będzie zobowiązany uczęszczać na lekcje WDŻ.  

Przedmiot nie podlega ocenie, ale na świadectwie szkolnym ujęty zostanie wpis o uczestnictwie  
w zajęciach (brak uczestnictwa nie zostaje odnotowany). 

Treści nauczania WDŻ umieszczone są na stronie internetowej szkoły.  

Zajęcia w naszej szkole prowadzi nauczyciel posiadający pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych Wychowania do Życia w Rodzinie. 

W tygodniu 25-29 października 2021r. zostaną zorganizowane konsultacje online, podczas których 
zainteresowani rodzice/ opiekunowie prawni będą mieli szansę zadać pytania prowadzącemu zajęcia. 



O terminie konsultacji (wraz z danymi dostępu) poinformujemy komunikatem e-dziennika GPE                                    
w najbliższy poniedziałek (25.10) w godzinach popołudniowych. 

Podstawa prawna zajęć: 

1. Rozporządzenie 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. 1999r. nr 67, poz.756 ze zmianami); 

2. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 2014r., poz.395); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017r. zmieniające 
rozporządzenie 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 2017r., poz. 1117); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej 
szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018r., poz. 467); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2021r., poz. 1537). 

 
 


