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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 10 sierpnia 2009 r.

§ 3a. Na realizacj´ zaj´ç w szko∏ach niepublicznych o uprawnieniach szkó∏ publicznych
przeznacza si´ liczb´ godzin nie mniejszà
ni˝ liczba godzin przewidziana w § 3 dla
szko∏y publicznej.
§ 4. 1. Uczeƒ niepe∏noletni nie bierze udzia∏u
w zaj´ciach, je˝eli jego rodzice (prawni
opiekunowie) zg∏oszà dyrektorowi szko∏y
w formie pisemnej rezygnacj´ z udzia∏u
ucznia w zaj´ciach.

l.g

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treÊci dotyczàcych
wiedzy o ˝yciu seksualnym cz∏owieka, o zasadach
Êwiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
o wartoÊci rodziny, ˝ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i Êrodkach Êwiadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kszta∏cenia ogólnego
(Dz. U. Nr 67, poz. 756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845 oraz
z 2002 r. Nr 121, poz. 1037) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko∏ach publicznych
(Dz. U. Nr 15, poz. 142, z póên. zm.3)) — w ka˝dej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin
z podzia∏em na grupy dziewczàt i ch∏opców.
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Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p∏odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoÊci przerywania cià˝y
(Dz. U. Nr 17, poz. 78, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treÊci dotyczàcych
wiedzy o ˝yciu seksualnym cz∏owieka, o zasadach Êwiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
o wartoÊci rodziny, ˝ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i Êrodkach Êwiadomej prokreacji
zawartych w podstawie programowej kszta∏cenia ogólnego

2. Uczeƒ pe∏noletni nie bierze udzia∏u w zaj´ciach, je˝eli zg∏osi dyrektorowi szko∏y
w formie pisemnej rezygnacj´ ze swojego
udzia∏u w zaj´ciach.

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Zaj´cia realizowane sà w klasach V i VI szkó∏
podstawowych, w gimnazjach, zasadniczych
szko∏ach zawodowych, liceach ogólnokszta∏càcych, liceach profilowanych i w klasach I—III
techników, w tym specjalnych, dla dzieci i m∏odzie˝y, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó∏ publicznych.”;
2) § 3—4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Na realizacj´ zaj´ç w szko∏ach publicznych
przeznacza si´ w szkolnym planie nauczania
w ka˝dym roku szkolnym — w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szko∏y, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
———————

Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji
rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1591).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r.
Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32
oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792.
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3. Zaj´cia nie podlegajà ocenie i nie majà
wp∏ywu na promocj´ ucznia do klasy programowo wy˝szej ani na ukoƒczenie szko∏y przez ucznia.”.

§ 2. W roku szkolnym:

1) 2009/2010 uczniowie klas II i III gimnazjum,
2) 2010/2011 uczniowie klas III gimnazjum
— realizujà zaj´cia edukacyjne „Wychowanie do ˝ycia w rodzinie” w ramach zaj´ç edukacyjnych „Wiedza o spo∏eczeƒstwie”.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2009 r.
Minister Edukacji Narodowej: w z. K. Szumilas

———————
3)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39,
poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393,
z 2005 r. Nr 30, poz. 252, z 2008 r. Nr 72, poz. 420 oraz
z 2009 r. Nr 54, poz. 442.

