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Podstawa prawna: 

1. art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993r. poz. 78  

z późn.zm.); 

2. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 

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 

z późn. zm.; 

3. art. 2 ust.1 pkt.2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 

2017r.w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.  

z 2017r. poz. 703). 

Procedura 

1. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (opiekunowie 

prawni)  zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia  

w zajęciach ( załącznik nr 1). 

2. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły 

pisemną rezygnację ze swojego udziału w zajęciach (załącznik nr 2). 

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenia szkoły przez ucznia. 

4. Deklaracja rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie obejmuje okres do końca 

roku szkolnego i musi być odnawiana na każdy rok szkolny.  

5. Z powyższą procedurą zapoznaje się uczniów na początku roku szkolnego, natomiast 

rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami. 

6. Nie później niż do 10 września danego roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna 

naukę w szkole, zainteresowani rodzice (opiekunowie prawni) na pierwszym zebraniu  

lub pełnoletni uczeń składają wychowawcy klasy oświadczenie deklarujące  

o rezygnacji w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.  

7. Wychowawca przekazuje dyrektorowi szkoły imienny wykaz uczniów i złożone 

deklaracje. 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

        Wrocław, dnia …………………… 

 

Dane rodzica 

Imię: …………………………….………. 

Nazwisko: ……………………………….. 

 

 

 

       Dyrektor 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA 

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  

 

 

Informuję, że mój syn/córka ……………………………………………………………….. 

uczeń/uczennica*klasy ………………  

Europejskiego Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu; 

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu; 

Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu; 

Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia we Wrocławiu 

Europejskiego Liceum IT we Wrocławiu* 

 

nie będzie uczęszczał/a* na zajęcia wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 

2017/2018  od dnia …………………………. 

 

 

       ……………………………………… 
             (podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

   

*niepotrzebne skreślić  



 

Załącznik nr 2 

 

        Wrocław, dnia …………………… 

 

Dane pełnoletniego ucznia/uczennicy*: 

Imię: …………………………….………. 

Nazwisko: ……………………………….. 

 

 

       Dyrektor 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA 

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  

 

 

Informuję, że rezygnuję z uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie  

w roku szkolnym ….............................................................................................................. 

od dnia …………………………. 

Jestem uczeniem pełnoletnim/uczennicą pełnoletnią*klasy …………………...…………  

Europejskiego Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu; 

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu; 

Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu; 

Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia we Wrocławiu 

Europejskiego Liceum IT we Wrocławiu* 

 

 

       ……………………………………… 
             (podpis pełnoletniego ucznia/uczennicy*) 

   

*niepotrzebne skreślić  


