
PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ  

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII 

KRAJOWEJ W MIELCU. 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE  

1. Zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie, zwane dalej zajęcia wdż, realizowane są w 

wymiarze 14 godzin w roku szkolnym, w tym po 5 godzin z podziałem na grupę dziewcząt i 

chłopców.  

2. Zajęcia wdż prowadzone są w wymiarze 1 – 2 godzin tygodniowo w I lub II semestrze danego roku 

szkolnego. W miarę możliwości zajęcia wdż organizowane są na pierwszej lub ostatniej lekcji.  

3. Zajęcia wdż są obowiązkowe dla każdego ucznia, chyba że rodzic (prawny opiekun) ucznia lub 

pełnoletni uczeń zgłosi dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z udziału w zajęciach wdż w danym 

roku szkolnym. 

 4. Rezygnacja z zajęć wdż może być dokonana przez rodziców (prawnych opiekunów) i pełnoletnich 

uczniów tylko w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty ich rozpoczęcia. Oświadczenie o rezygnacji z 

zajęć rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń przekazują wychowawcy. (Załączniki nr 1. i 2.) 

5. Jeżeli zajęcia wdż odbywają się pośrodku zajęć w danym dniu, dyrektor szkoły odpowiada za 

bezpieczeństwo grupy, która nie uczestniczy w zajęciach wdż.  

6. W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć wdż, nauczyciel prowadzący 

zajęcia jest zobowiązany do przedstawienia pełnej informacji o celach i treściach realizowanego 

programu nauczania. 

 

 II. ZASADY DOKUMENTOWANIA ZAJĘĆ WDŻ  

1. Realizacja zajęć wdż i frekwencja potwierdzona jest w dzienniku zgodnie z przyjętymi w szkole 

zasadami.  

2. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zaznacza w dzienniku oddziału w zakładce Grupy 

uczęszczających na wdż. W przypadku złożenia przez rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego 

ucznia pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach wdż, wychowawca niezwłocznie „odfajkowuje” 

ucznia/uczniów z tej grupy. Wychowawca po zebraniu oświadczeń wszystkich uczniów przekazuje je 

do sekretariatu, gdzie są przechowywane.  

3. Zajęcia wdż nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani 

na ukończenie szkoły.  

4. Prowadzący zajęcia wdż, w zakładce Oceny śródroczne i roczne zapisuje uczniom, którzy 

uczestniczyli w zajęciach „uczestniczył”.  

  


