
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA 

Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

1. Uczniowie mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie 

(WDŻ). 

2. Rodzice mają prawo zgłosić dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału 

dziecka w zajęciach WDŻ. 

3. Rodzice ucznia informują nauczyciela WDŻ o rezygnacji z uczestnictwa dziecka  

w zajęciach. Nauczyciel przekazuje rodzicom druk oświadczenia lub rodzice korzystają  

z druku umieszczonego na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 1). Rodzice, osobiście 

lub przez ucznia, przekazują wypełniony druk oświadczenia nauczycielowi WDŻ, który 

następnie dostarcza go do sekretariatu szkoły. 

4. Informację, o której mowa w punkcie 3, rodzice mają obowiązek dostarczyć do 

nauczyciela WDŻ do 20 września -  w przypadku zajęć realizowanych w I okresie danego 

roku szkolnego lub do 20 lutego - w przypadku zajęć realizowanych w II okresie danego 

roku szkolnego.  

5. Dyrektor szkoły w formie pisemnej informuje rodziców o przyjęciu do wiadomości ich 

decyzji o rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach WDŻ. Informację otrzymuje  

nauczyciel WDŻ i wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości, wyżej 

wymienieni potwierdzają czytelnym podpisem, złożonym na informacji dyrektora. 

6. Uczniom nieuczęszczającym na zajęcia WDŻ, na podstawie oświadczenia rodziców, nie 

wpisuje się nieobecności. 

7. Jeżeli rodzice nie przekażą informacji w wyznaczonym terminie, a uczeń nie uczestniczy 

w zajęciach, wówczas nauczyciel prowadzący zajęcia kontaktuje się z rodzicami ucznia w 

celu wyjaśnienia  sytuacji. W przypadku braku reakcji rodziców, nauczyciel przedmiotu 

informuje wychowawcę ucznia o nieuczestniczeniu w zajęciach WDŻ. 

8. W przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach WDŻ, a rodzice nie złożyli 

oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3, nauczyciel odnotowuje uczniowi 

nieobecność. 

9. Uczniowi nieuczestniczącemu w zajęciach WDŻ, na zasadach o których mowa w pkt 3, 

szkoła zapewnia opiekę w czasie trwania zajęć. Uczeń przebywa wówczas w bibliotece, 

pod opieką nauczycieli bibliotekarzy lub w świetlicy szkolnej, pod opieką wychowawców 

świetlicy. W szczególnym przypadku, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami 



w danym dniu, uczeń może być zwolniony z obowiązku przebywania na terenie szkoły, na 

podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (załącznik nr 2). 

10. Pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo ucznia w czasie zwolnienia  

z obowiązku przebywania na terenie szkoły, ponoszą rodzice i uczeń nie może przebywać 

na terenie szkoły. 

11. Zajęcia WDŻ odbywają się z całą klasą oraz z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje rodziców, kiedy będą się odbywały zajęcia dla 

dziewcząt, a kiedy dla chłopców oraz wyjaśnia, że gdy zajęcia mają dziewczynki, 

wówczas chłopcy są pod opieką nauczycieli bibliotekarzy/wychowawców świetlicy lub 

odwrotnie. Informacja ta zostaje przekazana rodzicom w formie pisemnej za 

pośrednictwem uczniów (wówczas rodzice potwierdzają przyjęcie do wiadomości tej 

informacji czytelnym podpisem) lub w formie elektronicznej przez wiadomość  

zamieszczoną w dzienniku elektronicznym (potwierdzeniem jest odebranie wiadomości 

przez rodziców). W przypadku,  gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami i 

rodzice chcą zwolnić w tym czasie dziecko z obowiązku przebywania na terenie szkoły, 

wówczas wypełniają druk oświadczenia (załącznik nr 3) i dostarczają go wychowawcy 

klasy.  

12. Deklaracja rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach  WDŻ obejmuje okres do końca 

aktualnego roku szkolnego. 

13. Gdy dziecko nie uczestniczy w zajęciach WDŻ, rodzice mogą w każdej chwili zgłosić 

chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach (załącznik nr 4). 

14. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia WDŻ, w dokumentacji przebiegu 

nauczania nie dokonuje się wpisu. 

15. W przypadku, o którym mowa w punkcie 14, wychowawca pobiera z sekretariatu szkoły 

oryginał oświadczenia rodziców oraz informacji dyrektora o przyjęciu ich decyzji  

i następnie umieszcza te dokumenty w arkuszu ocen ucznia. 

 

 

Procedura przyjęta do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.09.2021 r 



Załącznik nr 1                                                                            Siedlce, dn…………………… 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

….................................................................... 

             (imię, nazwisko, adres rodzica)     

 

 

 

          

         Dyrektor 

             Szkoły Podstawowej nr 11 

             im. Jana Pawła II 

         ul. Wiśniowa 5 

        08-110 Siedlce 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI  

Z UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

 

Oświadczam, iż rezygnuję z udziału mojego dziecka ………………………………………….,  

                                                                                                                                     (imię i nazwisko dziecka) 

ucz. klasy …….., w zajęciach do życia w rodzinie w I okresie/II okresie* w roku szkolnym 

20 …./20….. 

 

 

……………………………………………… 

                                                                                                     czytelny podpis rodziców 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2                                                                            Siedlce, dn…………………… 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

….................................................................... 

             (imię, nazwisko, adres rodzica)     

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

(wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku, kiedy zajęcia WDŻ są pierwszą lub ostatnią godziną w planie zajęć i chce  

w tym czasie zwolnić dziecko ze szkoły) 

 

W związku z rezygnacją z uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, proszę 

  

o zwolnienie mojego dziecka ……………………………………………, ucz. klasy ………… 
                                                              (imię i nazwisko dziecka) 

 

z obowiązku obecności w szkole w czasie w/w zajęć, ponieważ przypadają one na  

 

pierwszą/ostatnią* lekcję w planie w ………………………………………………………… 

                                                                      (proszę napisać dzień tygodnia i godziny zajęć)  

 

w pierwszym/drugim okresie* roku szkolnego 20…./20……. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapewniam dziecku opiekę w tym czasie i biorę pełną  

 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 

                                                                                  

                                                   

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

                                                                                             czytelny podpis rodziców 
 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3                                                                           Siedlce, dn…………………… 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

….................................................................... 

             (imię, nazwisko, adres rodzica)     

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

(wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku, kiedy zajęcia WDŻ są pierwszą lub ostatnią godziną w planie zajęć i chce w 

tym czasie zwolnić dziecko ze szkoły) 

 

W związku z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców zajęć wychowania do życia w  

 

rodzinie proszę o zwolnienie mojego dziecka ………………………………………………,  
                                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

 

ucz. klasy ………… z obowiązku obecności w szkole w czasie w/w zajęć, ponieważ  

 

przypadają one na pierwszą/ostatnią* lekcję w planie w ……………………………………. 
                                                                                                        (proszę napisać dzień tygodnia i godziny zajęć)  

w pierwszym/drugim okresie* roku szkolnego 20…./20……. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapewniam dziecku opiekę w tym czasie i biorę pełną 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 

                                                                                  

                                                   

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

                                                                                             czytelny podpis rodziców 
 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 4                                                                            Siedlce, dn…………………… 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

….................................................................... 

             (imię, nazwisko, adres rodzica)     

          

          

 

 

      Dyrektor 

             Szkoły Podstawowej nr 11 

             im. Jana Pawła II 

         ul. Wiśniowa 5 

        08-110 Siedlce 

 

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE 

UDZIAŁU UCZNIA W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

 

Oświadczam, że mój syn/córka*  …………. ………………………………………….,  

                                                                                                               (imię i nazwisko dziecka) 

 

uczeń/uczennica* klasy …….. będzie uczestniczyć w zajęciach wychowania do życia  

w rodzinie od dnia …………………………. do zakończenia I okresu/II okresu* w roku 

szkolnym 20……/20…….  

 

 

……………………………………………… 

                                                                                   czytelny podpis rodziców 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

 


