
PROCEDURA  ORGANIZACJI ZAJĘĆ „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE” 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA 
W RODZINIE W KLASACH IV- VIII                                                                                           

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE 

Podstawa prawna:  

- 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. 

 - Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie nowej podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 roku, poz. 365 

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 roku 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 (Dziennik 
Ustaw 2017, poz. 117)  

I.        ZAŁOŻENIA OGÓLNE.  

1. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” zwane dalej zajęciami WDŻ 
realizowane są w klasach:  IV i VIII, w wymiarze po 14 godzin, w tym po 5 godzin 
z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców. 

2. Zajęcia WDŻ prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w I lub II okresie 
danego roku szkolnego. 

3. Zajęcia WDŻ są obowiązkowe dla każdego ucznia klasy IV i VIII, chyba że 
rodzic/prawny opiekun ucznia przedstawi dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację 
z udziału dziecka w zajęciach WDŻ. 

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach WDŻ jest brana pod uwagę przy 
wystawianiu oceny z zachowania. 

5. W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć WDŻ, nauczyciel 
prowadzący zajęcia wraz z wychowawca klasy przeprowadza co najmniej jedno 
spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów. Nauczyciel jest zobowiązany do 
przedstawienia pełnej informacji o celach i treściach realizowanego programu 
nauczania. 

6. Dyrektor szkoły odpowiada za przeprowadzenie spotkań z rodzicami                         
i prawidłowa realizację programu nauczania. 

II.       REALIZACJA ZAJĘĆ WDŻ 

1. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznani zostają z tematyką zajęć, celami, 
formami i metodami pracy, oczekiwaniami nauczyciela i przewidywanymi 
osiągnięciami.  



2. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

3. Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach. 
4. 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”.  

5. Specyfika zajęć Wychowania do życia w rodzinie polega na swobodzie wypowiadania 
się uczniów, wyrażania opinii i poglądów, zajmowania określonych stanowisk. Jest to 
możliwe w sytuacji, gdy zajęcia nie podlegają typowej szkolnej ocenie.  

6. Uczestnikom zajęć należy się gratyfikacja za: 
a) zaangażowanie,  
b) współpracę w grupie,  
c) pomysłowość,  
d) komunikowanie się,  
e) atmosferę pracy i zadowolenie z niej,  
f) wyszukiwanie i porządkowanie informacji, wnioskowanie, 
g) przygotowanie nagrań, prezentacji, referatów, projektów itp.  

7. Stopień osiągnięcia zamierzonych celów edukacyjnych nauczyciel może sprawdzić za 
pomocą:  
a) krzyżówek,  
b) metody zdań niedokończonych, 
c) metody zdań podsumowujących,  
d) testów i ankiet.  

8. Nauczyciel dostrzega i może odnotować zaangażowanie uczestników zajęć w postaci 
pochwał. 

9. Nauczyciel ma wpływ na śródroczną i roczną ocenę ucznia zachowania. 

III.    ZASADY DOKUMENTOWANIA ZAJĘĆ WDŻ. 

1. Realizacja zajęć potwierdzona jest w dzienniku zajęć pozalekcyjnych lub dzienniku 
elektronicznym, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami. 

2. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji rodzica/prawnego opiekuna z udziału 
dziecka w zajęciach wdż w trakcie ich realizacji, nauczyciel prowadzący zajęcia 
niezwłocznie informuje dyrekcję i administratora dziennika. 

3. Obowiązki nauczycieli realizujących zajęcia: 
a) nauczyciel realizujący program wychowania do życia w rodzinie obowiązany jest 

do opracowania i przedstawienia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia planu 
dydaktycznego, opracowanego na podstawie obowiązującej podstawy 
programowej i programu WDŻ przyjętego do realizacji w szkole; 

b) nauczyciel WDŻ zobowiązany jest do: 
                   - motywowania uczniów do lekcji, 
                   - dbałości o wysoką jakość zajęć, 
                   - zaangażowania, prawidłowej, rzetelnej i systematycznej realizacji zajęć, 
                   - bieżącego monitorowania udziału uczniów w lekcjach i skutecznego                                                                                               

            reagowania na pojawiające się problemy wychowawcze, w tym związane   
            z absencją uczniów, 

                   - ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i rodzicami gdy sytuacja tego wymaga.                              

 


