
Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć ucznia 

zajęć wychowania do życia w rodzinie 

Zasady realizowania zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”, zwane dalej wdż, określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające 

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 ogólnego (Dz. U. poz. 

1117).§ 1 rozporządzenia ust. 3 mówi o tym, że nie organizuje się zajęć „wychowania do 

życia w rodzinie” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, gdyż treści te będą realizowane w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Celem zajęć wdż jest ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka, kształtowanie postawy 

szacunku do siebie i innych, pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji 

przemian okresu dojrzewania, pozyskanie wiedzy na temat własnej płciowości, seksualności, 

poznawanie i wyrażanie uczuć, radzenia sobie w sytuacjach przeżywanych trudności, 

niepowodzeń oraz przygotowanie do pełnienia w przyszłości ról małżeńskich i rodzinnych.  

Zajęcia wdż mają szczególny charakter, ponieważ nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 

promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

Trudno sprawdzić osiągnięcia uczniów, ponieważ weryfikatorem wiedzy i umiejętności 

uczniów będzie życie. Nauczyciel może jedynie dyskretnie monitorować rozwój ucznia 

poprzez rozmowy i obserwację zachowania i pracy ucznia podczas zajęć. 

W czasie zajęć uczniowie korzystają z podręczników znajdujących się w bibliotece szkolnej, 

powinni posiadać zeszyt bądź ćwiczenia (te  zamawia prowadzący nauczyciel). 

 Zajęcia wdż realizowane są w klasach IV – VIII szkoły podstawowej oraz klasach III- 

ich gimnazjum.  

 Zajęcia prowadzone są w  wymiarze po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na 

grupę dziewcząt i chłopców, w wymiarze 1 godziny tygodniowo w I lub II półroczu 

roku szkolnego.  

 Zajęcia te są obowiązkowe dla każdego ucznia, chyba że rodzic/prawny opiekun 

ucznia zgłosi dyrektorowi szkoły rezygnację z udziału dziecka w zajęciach wdż.  

 Powyższa rezygnacja może być dokonana tylko w formie pisemnej i na 14 dni przed 

rozpoczęciem zajęć. 

 Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach są brane pod uwagę przy wystawianiu 

oceny z zachowania. 

 W przypadku udziału ucznia w zajęciach wdż 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”. 

 


