
 
PROCEDURA REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
Cel procedury 

Niniejsza procedura określa zasady realizacji i sposób organizacji zajęć wychowanie                 

do życia w rodzinie. Skierowana jest do: uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), 

nauczycieli realizujących zajęcia oraz wychowawców. 

I. Założenia ogólne:  
1. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”, zwane dalej „zajęciami” 

realizowane są w roku szkolnym 2014/2015 w wymiarze 14 godzin, w tym po 5 

godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców w każdym oddziale  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zajęcia mogą być organizowane w oddziałach albo w grupach międzyoddziałowych 

liczących nie więcej niż 28 uczniów z zachowaniem łączenia międzyoddziałowego 

przy podziale na grupy dziewcząt i chłopców.  

3. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” są zajęciami obowiązkowymi i wszyscy 

uczniowie gimnazjum objęci są programem nauczania tych zajęć z zastrzeżeniem 

ust. 4. 

4. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni 

opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału 

ucznia w zajęciach (wzór formularza rezygnacji w załączeniu). 

5. Ze względów organizacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają dyrektorowi 

szkoły rezygnację, o której mowa w ust. 4, najpóźniej na dwa tygodnie przed 

planowanym rozpoczęciem realizacji  zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”. 

6. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach „Wychowanie do życia  

w rodzinie” jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania. 

7. W uzasadnionych przypadkach, uczeń może uczęszczać na zajęcia z inną grupą             

na poziomie danej klasy. 

8. Nadzór nad prawidłową realizacją zajęć pełni wicedyrektor szkoły.  

II. Tygodniowa realizacja zajęć: 
1. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” mogą być realizowane na pierwszej               

lub ostatniej godzinie zajęć według odrębnego tygodniowego planu, ustalonego przez 

dyrektora szkoły i podanego do wiadomości uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole. 

2. Plan może ulegać bieżącej modyfikacji w zależności od faktycznej liczby oddziałów 

lub grup objętych zajęciami.  

III. Zasady dokumentowania zajęć: 
1. Dokumentowanie realizacji zajęć prowadzone jest w dziennikach zajęć 

pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi wewnątrzszkolnymi zasadami. 



2. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji rodzica (prawnego opiekuna) z udziału 

ucznia w zajęciach w trakcie ich realizacji, nauczyciel prowadzący zajęcia 

niezwłocznie dokonuje skreślenia takiego ucznia z listy danej grupy i wpisuje 

stosowną adnotację: data i podstawa rezygnacji. 

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

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

IV. Obowiązki nauczycieli realizujących zajęcia: 
1. W oparciu o zatwierdzony „Arkusz organizacji Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 

w Olecku na rok szkolny 2014/2015” realizację zajęć powierza się nauczycielom 

posiadającym kwalifikacje do prowadzenia  tych  zajęć i zobowiązuje się do: 

1) opracowania i przedstawienia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia planu 

dydaktycznego, opracowanego na podstawie obowiązującego programu 

nauczania tych zajęć i stanowiącego spójną całość z działaniami wychowawczymi 

i profilaktycznymi szkoły; 

2) motywowanie uczniów do udziału w zajęciach oraz wysoką jakość  

i atrakcyjność prowadzonych zajęć; 

3) zaangażowania, prawidłowej, rzetelnej i systematycznej realizacji zajęć; 

4) bieżącego monitorowania udziału uczniów w zajęciach i skutecznego reagowania 

na pojawiające się problemy, w tym związane z absencją uczniów, we współpracy  

z rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcami;  

5) zgłaszania  dyrektorowi szkoły informacji o możliwości łączenia grup na poziomie 

danej klasy z zachowaniem wymaganego limitu (28 uczniów). W przypadku 

znacznego zmniejszenia zainteresowania zajęciami, skład grup powinien być 

modyfikowany i ustalany w porozumieniu z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły; 

6) dokonania końcowej autoewaluacji i podsumowania prowadzonych zajęć  

w aspekcie ilościowym i jakościowym w tym sformułowanie wniosków do dalszej 

pracy. 

V. Zasady wynagradzania i rozliczania zajęć  
1. Nauczyciele z tytułu przydzielonych do realizacji zajęć, otrzymują dodatkowe 

wynagrodzenie według stawki osobistego zaszeregowania wypłacane na koniec  

miesiąca, po zatwierdzeniu przez dyrektora faktycznie zrealizowanej liczby godzin.  

2. Zastrzega się wprowadzanie bieżących zmian w liczbie przydzielonych godzin zajęć 

nauczycielom w oparciu o faktyczny udział uczniów w zajęciach, i co z tym                   

związane ewentualną redukcję liczby grup tych zajęć (łączenie międzyoddziałowe          

do 28 uczniów w grupie na poziomie jednej klasy). 
Anna Dorota Siemiatycka 

dyrektor 
Olecko, 1 września  2014 r. 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r 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 zawartej  
w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 395). 


