WYCIĄG Z PRZEPISÓW
Konstytucja RP
Art. 48. 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Art. 53. 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego
(...) zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Ustawa o systemie oświaty
(Preambuła) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej(...). Nauczanie
i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne
zasady etyki.
Art. 1. 2) System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
Art. 4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską
z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
Art. 7. 1. 1) Szkołą publiczną jest szkoła, która zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową
kształcenia ogólnego.
Kodeks karny
Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 osobę
tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r, Dz.U. 1999 Nr
67 poz. 756 określa zakres 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.

Statut Szkoły

Nazwa szkoły

stanowi, że:

(zasady współpracy z rodzicami przy wyborze zajęć dodatkowych i zasady informowania rodziców
z wyprzedzeniem o szczegółowym planie zajęć i programach zajęć dodatkowych.)

OŚWIADCZENIE
•

,

Nazwa szkoły

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i statutem szkoły, respektuje prawo rodziców do wychowania seksualnego i moralnego
dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców i do udostępniania rodzicom szczegółowych programów zajęć z zakresu wychowania
seksualnego i moralnego.
• Zgoda udzielona pod wpływem błędu, co do treści zajęć, na
przykład przy braku pełnej świadomości, co będzie przekazywane uczniom lub przy braku możliwości poznania szczegółowych konspektów zajęć, jest z mocy prawa nieważna.
• Nie zostały mi udostępnione szczegółowe konspekty i treści zajęć
z zakresu edukacji seksualnej, prowadzonych przez edukatorów
.
z
• Najczęstszą praktyką jest wyproszenie nauczyciela z zajęć prowadzonych przez seksedukatorów, mimo że na nauczycielu spoczywa
obowiązek sprawowania opieki nad powierzonymi mu dziećmi.
Dlatego ja, niżej podpisana/podpisany*:
,

imię i nazwisko

nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka/uchylam się
od skutków zgody na udział mojego dziecka*:
,

imię i nazwisko dziecka

w zajęciach prowadzonych przez edukatorów z
oraz wszelkich innych zajęciach z wychowania seksualnego, na które
nie wyraziłam/wyraziłem* zgody po wcześniejszym zapoznaniu się z ich
szczegółowymi treściami.

data:

* niepotrzebne skreślić

podpis:

