
Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Dyrektora ZSP nr 112/2020/2021 

z dnia 24.08.2021r. 

 

Rezygnacja z uczestnictwa  

w zajęciach z przedmiotu  

„wychowanie do życia w rodzinie” 

 

Podstawa prawna:  

Rozp. MEN z dnia 02 czerwca 2017 r. 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 2017 r., poz. 1117) oraz rozporządzeniu 

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. z 2014 r. poz. 395). 

 

 

W imieniu syna* / córki*/ własnym* 

   

____________________________________   _________________ 

                                                   imię i nazwisko ucznia                                     klasa 

 

rezygnuję z uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu  

„Wychowanie do życia w rodzinie”  

organizowanych w Zespole Szkół Plastycznych  

w Dąbrowie Górniczej 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



Tylko pisemny sprzeciw zwalnia z obowiązku uczestnictwa w zajęciach 

Udział w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) jest obowiązkowy, ale jest 

możliwość  rezygnacji z nich (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 1999 r.). 

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice/prawni opiekunowie 

zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej rezygnację z udziału w zajęciach. Analogicznie: 

uczeń pełnoletni na piśmie składa swoją rezygnację z udziału w zajęciach.  

Do tej pory rodzice wyrażali swą zgodę na udział ich dzieci w zajęciach wychowania do życia 

w rodzinie. Od września sytuacja uległa odwróceniu − tylko pisemny sprzeciw zwalnia ucznia 

z obowiązku uczestnictwa w tych zajęciach. Jeśli rodzice ucznia/pełnoletni uczeń nie dopełnią 

tej formalności, uczeń będzie musiał uczęszczać na wspomniany przedmiot. 

Wzór deklaracji o rezygnacji z zajęć  

W szkole warto opracować formularz deklaracji o rezygnacji z zajęć WDŻ i określić zasady 

ich składania oraz odwołania rezygnacji (podpisuje jeden rodzic/obydwoje, ostateczny termin 

składania deklaracji, do kogo składać, warunki odwoływania rezygnacji). Deklaracje należy 

zbierać w każdym roku szkolnym. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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, ze zm.) − § 4 ust. 1, ust.  
 


