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Wstęp

Wprowadzenie 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
2  czerwca 2017 roku zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu 
treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, 
o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodziciel-
stwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dziennik 
Ustaw 2017, poz. 117) po raz pierwszy wychowaniem do 
życia w rodzinie zostali objęci uczniowie klasy IV szkoły 
podstawowej.

Tej zmiany od dawna oczekiwali nauczyciele tych za-
jęć. Zjawisko akceleracji, czyli szybszego dojrzewania 
młodego pokolenia wymagało dostosowania się do rze-
czywistych potrzeb i oczekiwań odbiorców (uczniów). 
Dojrzewanie to proces, w którym wzmaga się niepokój 
związany z przeżywaniem zmian zarówno fizycznych, jak 
i tych, które dotyczą emocji, uczuć i pragnień. Aby więc 
skutecznie i w odpowiednim czasie pomóc młodemu po-
koleniu w zrozumieniu przemian dziejących się między 
dzieciństwem a dorosłością, trzeba podejmować rozmo-
wy, wyjaśniać i pomagać w samodzielnym kształtowaniu 
własnego życia. 

Polska szkoła podjęła się tego zadania w toku realizacji 
lekcji wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ).
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Zajęcia WDŻ a prawa 
rodziców
Wdrożenie do szkół przedmiotu wychowanie do 
życia w rodzinie jest wynikiem delegacji Usta-
wy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodzi-
ny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach do-
puszczalności przerywania ciąży (art. 4. ust. 1).  
W odróżnieniu od innych przedmiotów szkol-
nych specyfika tych zajęć polega na tym, że 
są one obligatoryjne dla resortu edukacji (za 
wprowadzenie i realizację zajęć odpowiedzial-
ny jest dyrektor szkoły), natomiast nie są obo-
wiązkowe dla ucznia. 

Dobrowolność udziału w lekcjach wychowa-
nia do życia w rodzinie wynika z respektowa-
nia prawa rodziców jako pierwszych i najważ-
niejszych wychowawców swoich dzieci. Ten 
szczególny status rodziny jest konsekwencją 
funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej 
porządku konstytucyjnego. Konstytucja gwa-
rantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 
1 i art. 53 ust. 3). Umocowanie pozycji rodzi-
ców uwzględniają również dokumenty między-
narodowe, m.in. art. 26. ust. 3 Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka podkreśla, że rodzice 
mają prawo pierwszeństwa w wyborze naucza-
nia, które ma być dane ich dzieciom. 

Powyższe uwarunkowania prawne wskazują, że 
nauczyciele i wychowawcy mogą i powinni je-
dynie wspierać rodzinę w jej zadaniach wycho-
wawczych, również w wychowaniu seksualnym. 
Często bywa tak (badania to potwierdzają), że 
rodzice nie potrafią lub nie chcą rozmawiać 
z dziećmi nt. seksualności i chętnie to zadanie 
powierzają szkole. Nauczyciel wychowania do 
życia w rodzinie, działając w imieniu rodziców, 
towarzyszy uczniom w drodze do dorosłości. 
Jego rola jest nieodzowna szczególnie wtedy, 
gdy rodzina nie może skutecznie wychowywać 
sama (rodziny dysfunkcyjne, niewydolne). 

Wychowanie do życia w rodzinie to zajęcia 
szczególne, ponieważ od nauczyciela wymaga 
się również spotkania z rodzicami. Za organi-
zację tych spotkań bierze odpowiedzialność 
dyrektor szkoły (par. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego 
(...) z dnia 12 sierpnia 1999 r. z późn. zm.).

Nauczyciel przedstawia rodzicom do akceptacji 
program nauczania, podręcznik i pomoce dy-
daktyczne. Jeżeli prowadzący zajęcia jest otwar-
ty na współpracę z rodzicami w przygotowaniu 
uczniów do dorosłości i do podejmowania przez 
nich odpowiedzialnych wyborów, najczęściej zy-
skuje aprobatę rodziców. Cel bowiem jest wspól-
ny: pomóc młodemu człowiekowi w harmonij-
nym rozwoju i przygotowaniu do uczestnictwa 
w rodzinie obecnej i tej, którą kiedyś założy. 

Koncepcja programu 

Integralne ujęcie seksualności (na takim opiera 
się program) uwzględnia rozwój adolescenta 
zarówno w aspekcie fizycznym, jak też psy-
chicznym, emocjonalnym, społecznym i du-
chowym.

Tematyka zajęć dla klasy IV wynika z wymo-
gów podstawy programowej z dnia 14 lutego 
2017 roku i dostosowana jest do możliwości 
percepcyjnych uczniów. Program zakłada tak-
że możliwość indywidualizacji procesu kształ-
cenia. Dlatego w zestawie proponowanych za-
dań i ćwiczeń znajdą się propozycje o różnym 
stopniu trudności oraz bardziej i mniej czaso-
chłonne. Obudowa programu (proponowane 
scenariusze zajęć, plansze, filmy czy prezenta-
cje multimedialne) umożliwiają również reali-
zację zajęć w szkołach specjalnych. 

Większość treści wpisuje się w spiralny układ 
programu, co oznacza, że w starszych klasach 
powraca się do wcześniej poznanych zagad-
nień, poszerzając i uzupełniając wiedzę na 
dany temat. 


