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Pan
prof. Bogdan Chazan - Prezes 
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lek. med. Grażyna Rybak - Delegat 

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
Oddział Mazowiecki bł. dr Ewy Noiszewskiej
Plac Konfederacji 55
01-834 Warszawa – Bielany

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pismo w sprawie wprowadzenia do szkół zajęć „wychowania 
seksualnego” oraz na przekazane Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskich, uprzejmie informuję.

Minister Edukacji Narodowej zapewnia, że celem działań resortu jest ochrona 
uczniów przed treściami mogącymi zaburzyć ich harmonijny rozwój, 
a także stojącymi w sprzeczności z oczekiwaniami rodziców. 

W każdej szkole obowiązuje program wychowawczo-profilaktyczny, uchwalany  
przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną w oparciu 
o diagnozę potrzeb. Jego celem jest wspieranie wychowanków 
we wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości 
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 
Zatem, to środowisko szkolne decyduje o działaniach wychowawczych, 
które powinny być realizowane w danej szkole. Prezydent miasta, jako organ 
prowadzący szkoły, nie posiada kompetencji, by narzucać rodzicom wartości, 
w duchu których mają być wychowywane ich dzieci. Ustawowym obowiązkiem 
organu prowadzącego jest budowa, remont i doposażanie szkół w stopniu 
pozwalającym najpełniej realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze, 
określone w podstawie programowej. Organ prowadzący szkoły i placówki 
ma obowiązek działania na podstawie prawa i w granicach prawa.

Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego 
człowieka oraz rozwijanie postaw obywatelskich i społecznych uczniów jest 
stałym zadaniem szkoły i integralnym elementem kształcenia ogólnego, 
realizowanym na bieżąco w ramach działalności edukacyjnej i wychowawczej 
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szkoły. Zadania szkoły w tym obszarze mają umocowanie w systemie prawa 
oświatowego: ustawie – Prawo oświatowe1 oraz aktach wykonawczych 
do tej ustawy, w szczególności rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych 
typów szkół.

Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 
uczniom. Czuwają nad tym kuratorzy oświaty, którzy w sytuacji zagrożenia 
mają prawo reagować. Prawidłowo prowadzony przez kuratorów nadzór 
pedagogiczny jest gwarantem, że niewłaściwe treści nie przedostaną się 
do szkół, wbrew woli rodziców.

Warto przypomnieć, że organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność 
w  szkołach tylko za zgodą dyrektora szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii 
rady rodziców. Taka możliwość występuje, jeżeli celami statutowymi 
działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza 
albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej została zamieszczona 
informacja przypominająca dyrektorom szkół o obowiązujących w tym zakresie 
przepisach ustawowych. Podkreślono, że obowiązkiem dyrektora szkoły jest 
uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie 
szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy 
w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają prawo wyrazić 
swój stanowczy sprzeciw dyrektorowi szkoły lub placówki. Jeżeli okaże się, 
że sprzeciw nie przyniesie oczekiwanego efektu, należy zwrócić się 
do właściwego terytorialnie kuratora oświaty.

Dodatkowo, rada rodziców jako społeczny organ szkoły korzystając ze swoich 
kompetencji może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Z wyrazami szacunku

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Joanna Wilewska
Dyrektor

Departament Wychowania i Kształcenia 
Integracyjnego
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