….............................
Miejscowość, data

…..........................................................
Imię, nazwisko i adres rodzica/opiekuna prawnego

….........................................................
Imię, nazwisko dziecka lub dzieci z datami urodzeń

Do Dyrektora Szkoły
…........................................................................
Nazwa i adres szkoły
…........................................................................

OŚWIADCZENIE
Działając zgodnie z § 4 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania
szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka niniejszym
oświadczam że:
1. Zgadzam się na zajęcia mojego dziecka/dzieci z przygotowania do życia w rodzinie ściśle według
programu wychowawczego pod redakcją Teresy Król i w szczególności bez odwoływania się do
pojęcia „płci kulturowej”
oraz
2. Nie zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka/dzieci we wszelkich innych zajęciach,
spotkaniach, pogadankach i warsztatach odnoszących się częściowo lub całkowicie do zagadnień
takich jak: edukacja seksualna, równość płci, przeciwdziałanie dyskryminacji na tle seksualnym,
przemoc fizyczna i emocjonalna w rodzinie, profilaktyka ciąż nieletnich, profilaktyka chorób
przenoszonych drogą płciową, rozróżnianie od płci biologicznej od „płci kulturowej”.
Zwracam również uwagę, iż zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody
dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Szkoły i Rady Rodziców.
Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie proszę, by za każdym razem gdy Dyrektor planuje wystąpienie
do Rady Rodziców w celu uzyskania takiej opinii lub też zamierza wydać zgodę na taką działalność,
wszyscy rodzice byli w sposób należyty poinformowani o tych okolicznościach w taki sposób, by mogli
w odpowiednim momencie porozumieć się z Radą Rodziców na temat wydania opinii lub uczestniczyć
wydaniu takiej opinii lub zwolnić swoje dzieci w zajęć proponowanych przez taką organizację. Do
wydania opinii zwykle konieczny jest spis celów edukacyjnych i konspekt planowanych zajęć.
Zaniechanie przedstawienia takiej informacji stanowić będzie naruszenie ww. przepisów oraz mojego
konstytucyjnego prawa do wychowania moich dzieci zgodnie z moimi przekonaniami.
Niniejsze oświadczenie dotyczy zarówno bieżącego roku szkolnego, jak i następnych lat szkolnych.
…....................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

….............................................................................................
Data i podpis czytelny przedstawiciela szkoły przyjmującego podanie

WAŻNE: uzyskać potwierdzenie wpływu tego oświadczenia do szkoły i zachować je

