
Szanowni Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, 

 

Prowadzący zajęcia WDŻ napotykają na coraz większe trudności związane  

z organizacją tych zajęć w swojej szkole. Składa się na to wiele czynników: przeciążenie uczniów, brak 

odpowiedniej sali lekcyjnej, niezbyt przychylna postawa dyrekcji  

i kolegów/koleżanek wychowawców, a także umieszczenie w planie lekcji wychowania do życia w rodzinie 

w bardzo późnych godzinach. W ostatniej sprawie warto zauważyć sprzyjającą nam modyfikację 

rozporządzenia.* 

 Wielu z Państwa cechuje jednak przeświadczenie o słuszności i potrzebie tej pracy  

z młodzieżą.Tylko samozaparcie i poczucie misji wychowawczej nie odbierają optymizmu  

i sił do działania. Dlatego na spotkaniach z rodzicami poprzez krótką prezentację, warto wskazać na bardzo 

istotną rolę naszych zajęć w procesie wychowawczym. Dzięki realizacji celów i zadań WDŻ wspieramy 

rodziców w obronie młodego pokolenia przed współczesnymi zagrożeniami. Wzmacniamy tym samym 

funkcję profilaktyczną szkoły. 

 Nasze wydawnictwo przygotowało nową wersję prezentacji na wrześniowe spotkania  

z rodzicami, jedną dla rodziców uczniów szkół podstawowych, drugą dla rodziców uczniów szkół średnich. 

Ponadto dołączamy list do rodziców, do wykorzystania na zebraniu lub do wysłania mailem przed 

spotkaniem. 

 Życzymy Państwu kreatywności,pogody ducha i wiary, że nasze działania pomogą młodym ludziom 

w  dokonywaniu właściwych wyborów i przyczynią się (choćby w niewielkim stopniu) do wzmocnienia 

kondycji polskich rodzin. 

Prezentacje oraz list do pobrania na: https://www.wdz.edu.pl/prezentacje-wdz-konspekty/ . 

 

red. Teresa Król 

*Nauka WDŻ a plan lekcji 

 
Szef resortu Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie dotyczące zajęć wychowania do życia  
w rodzinie. Będzie ono obowiązywać od 1 września – początku roku szkolnego 2021/2022. Zmiana – obowiązująca od 
nowego roku szkolnego – polega na wykreśleniu zalecenia realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) na 
pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej. „Zmiana nie nakłada obligatoryjnego obowiązku innego planowania rozkładu 
lekcji. Pozwoli natomiast dyrektorowi planować je w najbardziej optymalny sposób, bez narzucania, że powinny być 
one na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Zajęcia WDŻ nie są jedynymi zajęciami w szkole z podziałem na 
grupy. Nauczycielom przedmiotu WDŻ powinny zostać zapewnione takie same warunki pracy, jakie mają inni 
nauczyciele” – podkreśla MEiN. (Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Dz. U. z dnia 23 
sierpnia 2021 roku, par.1, pkt 1, lit. g)) 


