
 

Informacje ogólne o przedmiocie  wychowanie do życia w rodzinie 

   
   Na realizację zajęć WDŻ w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie 

nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów klas IV-VIII, po 14 godzin, w tym po 5 

godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia odbywają się w I lub II semestrze. 

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

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. Uczniowi uczęszczającemu na zajęcia na 

świadectwie promocyjnym wpisuje się adnotację „uczestniczył” 

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) 

zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

W przypadku braku rezygnacji uczeń jest zapisany na zajęcia, a jego nieobecność jest 

zaznaczana w dzienniku. Rezygnację rodzic może złożyć w dowolnym momencie. 

 Cele zajęć i treści kształcenia zawarte są w podstawie programowej MEN z dnia 14 lutego 

2017r. 

Cele kształcenia - wymagania ogólne: 

I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego 

wkładu w życie swojej rodziny. 

II.  Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie 

postawy szacunku wobec siebie.  

III.  Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu 

dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania. 

IV.  Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie 

wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, 

podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami  

i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie 

problemów.  

V.  Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian 

rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej 

płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony 

własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.  

VI.  Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa  

i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy 

odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

VII.  Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, 

umożliwiający obronę przed ich destruktywnym działaniem. 



 

       Tematyka zajęć  w klasach VI-VIII obejmuje następujące działy: 

1. Dojrzewanie 

2. Seksualność człowieka. 

3. Życie jako fundamentalna wartość. 

4. Płodność. 

5. Postawy 

 

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia wdżwr prowadzą: 

 

klasa nauczyciel 

4a, 4c p. Krystyna Struś 

4b p. Katarzyna Kępczyńska 

5a,5b p. Krystyna Struś 

5c,d,e,f,g,h p. Ewa Markiewicz-Krasnoborska 

6a,b,c,d,e,f,g p. Katarzyna Kępczyńska 

7a,b p. Ewa Markiewicz-Krasnoborska 

7c,d,e p. Katarzyna Kępczyńska 

8a,b,c,d,e p. Krzysztof Maciejewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


