oryginał dla szkoły

……………………………………………….…...

…………………..…...

Imię i nazwisko rodzica (rodziców) / prawnego opiekuna (prawnych opiekunów)

……………………………………………….……
……………………………………………….…...
Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia:

miejscowość i data

kopia z pieczątką szkoły dla rodzica

……………………………………………….…...
……………………………………………….……

Do:

……..……………………..………………...
Nazwa szkoły lub placówki

……..……………………..………………...

…………………..…...

Imię i nazwisko rodzica (rodziców) / prawnego opiekuna (prawnych opiekunów)

……………………………………………….…...
Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia:

miejscowość i data

Do:

……..……………………..………………...
Nazwa szkoły lub placówki

……..……………………..………………...

RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Oświadczam, że udział mojego dziecka w zajęciach, warsztatach, spotkaniach, lub wystawienie go w inny
sposób na odbiór treści wykraczających poza podstawę programową obowiązującą na jego etapie nauczania
oraz w całości lub częściowo odnoszących się do problematyki:
•
edukacji seksualnej,
•
pojęć płci „kulturowej” lub „społecznej”, tożsamości płciowej, problemów równości, tolerancji,
różnorodności w odniesieniu do seksualności i płciowości,
•
przeciwdziałania dyskryminacji lub wykluczeniu w odniesieniu do seksualności lub płciowości,
przeciwdziałania przemocy w powiązaniu z tematyką seksualności, płciowości lub rodziny,
afirmowania stylu życia grup definiujących się w oparciu o pojęcia „ekspresji seksualnej”, „orientacji
seksualnej” lub „tożsamości płciowej”, w tym działania wiążące się z udziałem uczniów w
wydarzeniach skupionych na afirmacji różnic wynikających z zachowań seksualnych,
•
profilaktyki ciąży i chorób przenoszonych drogą płciową,

Oświadczam, że udział mojego dziecka w zajęciach, warsztatach, spotkaniach, lub wystawienie go w inny
sposób na odbiór treści wykraczających poza podstawę programową obowiązującą na jego etapie nauczania
oraz w całości lub częściowo odnoszących się do problematyki:
•
edukacji seksualnej,
•
pojęć płci „kulturowej” lub „społecznej”, tożsamości płciowej, problemów równości, tolerancji,
różnorodności w odniesieniu do seksualności i płciowości,
•
przeciwdziałania dyskryminacji lub wykluczeniu w odniesieniu do seksualności lub płciowości,
przeciwdziałania przemocy w powiązaniu z tematyką seksualności, płciowości lub rodziny,
afirmowania stylu życia grup definiujących się w oparciu o pojęcia „ekspresji seksualnej”, „orientacji
seksualnej” lub „tożsamości płciowej”, w tym działania wiążące się z udziałem uczniów w
wydarzeniach skupionych na afirmacji różnic wynikających z zachowań seksualnych,
•
profilaktyki ciąży i chorób przenoszonych drogą płciową,

wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu programu i treści
tych działań oraz informacji na temat prowadzącego je podmiotu.

wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu programu i treści
tych działań oraz informacji na temat prowadzącego je podmiotu.

Podstawą prawną mojego oświadczenia jest konstytucyjna gwarancja prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z
własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 Konstytucji RP) znajdująca uszczegółowienie w konstytucyjnej normie
potwierdzającej prawo rodziców do wychowania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami
(art. 53 ust. 3 Konstytucji). Zasady te znajdują odzwierciedlenie w ustawowej zasadzie pomocniczej roli szkoły w
wychowaniu dzieci (art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dalej jako: Prawo oświatowe) oraz
zasadzie umożliwiania uczniom podtrzymywania ich tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej (art. 98 ust. 1 pkt 4 Prawa
oświatowego), które znajdują wyraz w kompetencji rady rodziców do uchwalania programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego) oraz zakazie władczego ingerowania organu prowadzącego
szkołę w jej działalność dydaktyczno-wychowawczą (art. 58 ust. 1 w zw. z art. 57 ust. 4 Prawa oświatowego). Naruszenie
tych norm, w tym w szczególności zaniechanie przez szkołę przedstawienia stosownych informacji lub uzyskania pisemnej
zgody rodzica, stanowić może naruszenie art. 23 Kodeksu Cywilnego, ustanawiającego zasadę ochrony dóbr osobistych (w
tym więzi rodzinnej oraz prawa do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami).

Podstawą prawną mojego oświadczenia jest konstytucyjna gwarancja prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z
własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 Konstytucji RP) znajdująca uszczegółowienie w konstytucyjnej normie
potwierdzającej prawo rodziców do wychowania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami
(art. 53 ust. 3 Konstytucji). Zasady te znajdują odzwierciedlenie w ustawowej zasadzie pomocniczej roli szkoły w
wychowaniu dzieci (art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dalej jako: Prawo oświatowe) oraz
zasadzie umożliwiania uczniom podtrzymywania ich tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej (art. 98 ust. 1 pkt 4 Prawa
oświatowego), które znajdują wyraz w kompetencji rady rodziców do uchwalania programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego) oraz zakazie władczego ingerowania organu prowadzącego
szkołę w jej działalność dydaktyczno-wychowawczą (art. 58 ust. 1 w zw. z art. 57 ust. 4 Prawa oświatowego). Naruszenie
tych norm, w tym w szczególności zaniechanie przez szkołę przedstawienia stosownych informacji lub uzyskania pisemnej
zgody rodzica, stanowić może naruszenie art. 23 Kodeksu Cywilnego, ustanawiającego zasadę ochrony dóbr osobistych (w
tym więzi rodzinnej oraz prawa do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami).

Niniejsze oświadczenie dotyczy zarówno bieżącego roku szkolnego, jak i następnych lat szkolnych.

Niniejsze oświadczenie dotyczy zarówno bieżącego roku szkolnego, jak i następnych lat szkolnych.

……..………………...………………..……...
Czytelny podpis rodzica (rodziców) / prawnego opiekuna (prawnych opiekunów)

Rodzic składający to oświadczenie korzysta z programu wsparcia prawnego
Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

……..………………...………………..……...
Czytelny podpis rodzica (rodziców) / prawnego opiekuna (prawnych opiekunów)

Rodzic składający to oświadczenie korzysta z programu wsparcia prawnego
Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

