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odpowiadając na pismo nr ZEW.422.7.2014.ES, w sprawie edukacji seksualnej
dzieci i młodzieży, uprzejmie informuję.

Treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, których
wprowadzenie do programów nauczania szkolnego nakazuje art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,1 określa
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zawierające cele
kształcenia i treści nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.2
Realizacja podstawy programowej w danej szkole stanowi jeden z obszarów
badanych w trakcie ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzanej przez organ
nadzoru pedagogicznego.3

I Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.
2 Dz. U. poz. 977, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.).



Stosownie do 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 sierpnia 1999 r. 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 prokreacj4 w każdym roku szkolnym
przed przystąpieniem do realizacji zajęć „wychowania do życia w rodzinie”,
nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza
co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich
oraz z uczniami pełnoletnimi, na którym jest obowiązany przedstawić pełną
informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania,
podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Zatem nic nie stoi
na przeszkodzie, aby takich spotkań z rodzicami mogło być więcej lub aby
tematyka związana z realizacją przedmiotowych zajęć była poruszana
na innych organizowanych dla rodziców spotkaniach. Pragnę również
zauważyć, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty,5to dyrektor szkoły odpowiada za organizację pracy szkoły
oraz ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków
organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-
wychowawczych.
Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań zobowiązany jest również
do współpracy z rodzicami, radą szkoły i radą pedagogiczną. Daje
to możliwość konsultowania z wymienionymi organami szkoły wszystkich
ważnych spraw dotyczących jej funkcjonowania, w tym np. dotyczących
tworzenia przyjaznego środowiska wspomagającego efektywną realizację zajęć
„wychowania do życia w rodzinie”.

Z kolei art. 56 ustawy o systemie oświaty określa, że w szkole i placówce mogą
działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji
politycznych. Celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń
i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie
lub inną, poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora,
wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Odnosząc się do prośby Pana Ministra o przedstawienie wyników badań
jakościowych przeprowadzonych w ramach „Badania postaw, potrzeb
i oczekiwań młodych dorosłych i rodziców uczniów w wieku szkolnym

Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 395.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.



dotyczącego edukacji w zakresie rozwoju psychoseksualnego człowieka „
na podstawie informacji przekazanych przez Instytut Badań Edukacyjnych
uprzejmie informuję, że celem badania jest rozpoznanie zróżnicowania postaw
i preferencji młodych dorosłych oraz rodziców, dotyczących zakresu i sposobów
organizacji edukacji seksualnej oraz doświadczeń związanych z tą edukacją.
Pierwszym etapem prac było przeprowadzenie wspomnianych badań
jakościowych w formie wywiadów indywidualnych i grupowych oraz
opracowanie i przedyskutowanie w gronie ekspertów, koncepcji i metodologii
badania. Narzędzia wypracowane w badaniu jakościowym, wykorzystano
następnie dla przeprowadzenia badania ilościowego, które wykonano
na reprezentatywnej próbie losowej. Końcowy raport z badania jest
spodziewany w drugiej połowie 2015 r.
Pragnę również dodać, że Instytut Badań Edukacyjnych jest niezależną
jednostką badawczą, samodzielnie planującą i realizującą badania naukowe,
nad jakością których czuwa Rada Naukowa. Wyniki wszystkich zakończonych
badań, opracowane w formie raportów końcowych, są upubliczniane
na stronach Instytutu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że dane liczbowe, dotyczące liczby uczniów,
którzy nie uczestniczą w zajęciach „wychowania do życia w rodzinie”, zawarte
są w załączniku do niniejszego pisma.

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Berdzik
Podsekretarz Stanu

Załączniki:
Tabelaryczne zestawienie danych liczbowych, dotyczących uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uczęszczają na zajęcia wychowania
do życia w rodzinie”.



Tabela. Liczba uczniów którzy nie uczęszczają na zajęcia „wychowania
do Życia w rodzinie”, według typów szkół (stan na wrzesień 2014 r.)

Liczba uczniów Odsetek
Liczba uczniów którzy nie uczniów, którzyTyp szkoły

ogółem uczęszczają na nie uczęszczają
zajęcia na zajęcia

702332 185966 26,48Szkoły_podstawowe

I 092 850 281081 25,72Gimnazjum

Szkoły I 022 499 537668 52,58
ponadgimnazjalne
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