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Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dotyczące 

projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego 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 

W związku ze skierowaniem do konsultacji ww. projektu, Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty przekazuje poniższe uwagi: 

L.p. Zapis projektu Propozycje zmian, uwagi 

1. § 3 ust. 1. Na realizację zajęć w szkołach 

publicznych przeznacza się 

w tygodniowym rozkładzie zajęć, w 

każdym roku szkolnym dla uczniów 

poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym 

po 5 godzin z podziałem na grupy 

dziewcząt i chłopców. 

Proponujemy zapis: 

§ 3 ust. 1. Na realizację zajęć w szkołach 

publicznych w każdym roku szkolnym dla 

uczniów poszczególnych klas, po 14 

godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na 

grupy dziewcząt i chłopców. 

Uzasadnienie: 

Zapis projektu rozporządzenia polegający 

na zastąpieniu określenia „szkolny plan 

nauczania” nowym określeniem 

„tygodniowy rozkład zajęć” wynikającym 

rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w 

sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół wydanym na podstawie 

delegacji zawartej w art. 110 ust. 4 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe wydaje się niespójnym. Dlatego 

propozycja zmiany zapisu będzie 



czytelniejsza i jasna dla dyrektorów szkół 

oraz uczniów i rodziców, co do ilości 

godzin tych zajęć realizowanych w ciągu 

roku szkolnego. 

2. § 4 ust. 4. W przypadku udziału ucznia w 

zajęciach 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”. 

Proponujemy rezygnację z umieszczania na 

świadectwie wpisu o uczestnictwie ucznia 

w zajęciach wychowania do życie z 

rodzinie i utrzymanie obowiązujących 

zapisów. 

Uzasadnienie: 

Zapis § 4 ust. 4 świadectwie o 

uczestnictwie w tych zajęciach wpisem 

uczestniczył(a) został uchylony przez § 1 

pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 19 lipca 

2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 121 poz. 1037) 

zmieniającego rozporządzenie z dniem 1 

września 2002 r. Upłynęło od tego czasu 15 

lat i szkoły stosują zmienione zapisy od lat. 

Informacja o uczestniczeniu ucznia w 

zajęciach jest odnotowywana corocznie w 

dziennikach lekcyjnych i naszym zdaniem 

jest zupełnie wystarczająca tym bardziej, że 

zajęcia te nie są obowiązkowymi dla 

ucznia. Wątpliwym jest oczekiwanie, 

zgodnie z cytowanym zapisem 

uzasadnienia do projektu, że: 

„wprowadzenie zapisu wpłynie ona 

pozytywnie na rangę zajęć „wychowanie do 

życia w rodzinie”, a ponadto zapewni 

spójność w ramach przepisów oświatowych 

i będzie zgodne z interesem ucznia i 

nauczyciela”. Naszym zdaniem to jakość 

prowadzonych przez nauczyciela zajęć jest 

wystarczającą zachętą do uczestnictwa w 

nich uczniów. 

 Wnioskujemy o uwzględnienie powyższych uwag. Z poważaniem: 
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