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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  

rodzicielstwa,  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 - VIII szkoły podstawowej. 
 

Koncepcja programu  

Integralne ujęcie seksualności (na takim opiera się  program)  uwzględnia  rozwój  
adolescenta zarówno  w  aspekcie  fizycznym,  jak  też  psychicznym,  emocjonalnym,  

społecznym  i  duchowym. Tematyka zajęć wynika z wymogów  podstawy  programowej  z  
dnia  14  lutego 2017  roku  i  dostosowana  jest  do  możliwości percepcyjnych uczniów. 
Program zakłada także możliwość indywidualizacji procesu kształcenia. Dlatego w zestawie 

proponowanych zadań i ćwiczeń znajdą się propozycje o różnym stopniu trudności oraz 
bardziej i mniej czasochłonne.  Obudowa  programu  (proponowane scenariusze zajęć, 
plansze, filmy czy prezentacje multimedialne) umożliwiają również realizację zajęć w 

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

 

Program  realizuje  treści  zawarte  w  sześciu działach tematycznych:  
1.  Rodzina. 

2.  Dojrzewanie.  

3.  Seksualność człowieka.  
4.  Życie jako fundamentalna wartość.  
5.  Płodność.  
6.  Postawy. 

 

Kryteria oceny ucznia 

Specyfika  przedmiotu  wychowanie  do  życia w rodzinie polega również na tym, że zajęcia 
nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję  ucznia  do  klasy  programowo  
wyższej, ani  też  na  ukończenie  szkoły.  Brak  tradycyjnych  metod  kontroli  na  tych  

lekcjach  umożliwia  uczniom  większą  swobodę  wypowiedzi i odwagę w zadawaniu pytań, 
zapewniając im „bezpieczną  przestrzeń”  w  komunikacji  z  rówieśnikami i z osobą 
prowadzącą. Nie oznacza to jednak, że uczestnikom zajęć nie jest należna gratyfikacja. 
Nauczyciel ma możliwość wyboru pośrednich metod oceniania. Może to być: pozytywna 

uwaga, pochwała czy ustalone wcześniej  z  wychowawcą  sposoby  „punktowania”.  
 


