Pytania i odpowiedzi dotyczące

nowej podstawy programowej przedmiotów
wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie fizyczne
1. W których klasach realizowany jest przedmiot wychowanie do życia w rodzinie?
Zajęcia te realizowane są w szkole podstawowej w klasach IV–VIII, w branżowej
szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i w klasach I–III technikum.
2. Czy udział ucznia w wychowaniu do życia w rodzinie będzie odnotowywany
na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły w części
przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne?
Tak, informację o udziale w zajęciach zamieszcza się na świadectwie szkolnym
promocyjnym danego roku szkolnego. Na świadectwie ukończenia szkoły zamieszcza
się informację, jeżeli uczeń uczęszczał na zajęcia w którymkolwiek roku nauki
w danym typie szkoły, w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne.
3. Czy wychowanie do życia w rodzinie jest obowiązkowe dla ucznia?
Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest obowiązkowy dla dyrektora szkoły,
ale nie jest obowiązkowy dla ucznia. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału
w zajęciach, jeśli jego rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą dyrektorowi w formie
pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczeń pełnoletni taką rezygnację
musi złożyć sam. Należy pamiętać, że w każdym momencie roku szkolnego uczeń
pełnoletni lub rodzice (opiekunowie prawni) ucznia niepełnoletniego mogą złożyć
oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach.
4. Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel prowadzący wychowanie do życia
w rodzinie?
Zajęcia może prowadzić nauczyciel posiadający przygotowanie pedagogiczne
i ukończone studia z nauk o rodzinie lub nauczyciel innego przedmiotu, który odbył
dodatkowe studia podyplomowe z zakresu wychowania do życia w rodzinie (osoby,
które nabyły uprawnienia do nauczania tego przedmiotu podczas kursów
kwalifikacyjnych, nadal będą mogły prowadzić zajęcia).

5. Czy nauczyciel prowadzący wychowanie do życia w rodzinie będzie miał możliwość
wyboru podręcznika?
Tak, nauczyciel będzie miał dowolność w wyborze podręcznika ze wszystkich
podręczników do wychowania do życia w rodzinie dopuszczonych do użytku
szkolnego, czyli zatwierdzonych przez MEN.
6. W jakiej formie realizowane są zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV–VIII
szkoły podstawowej?
Wychowanie fizyczne dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych jest realizowane
w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i zajęć do wyboru przez ucznia, w tym: zajęć
sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.
7. W jakim wymiarze realizowane są zajęcia z wychowania fizycznego w klasach
IV–VIII szkoły podstawowej?
Zajęcia klasowo-lekcyjne w szkołach podstawowych mają być realizowane
w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

