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RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Oświadczam, że udział mojego dziecka w zajęciach, warsztatach, spotkaniach – realizowanych w ramach działań

o charakterze wychowawczym lub profilaktycznym bądź w ramach którejkolwiek z form działalności

dydaktyczno-wychowawczej szkoły – których treści w całości lub częściowo odnoszą się do tzw. „mowy

nienawiści” będącej koncepcją:

 niejasną i nieprecyzyjną (nawet jej propagatorzy przyznają, że „nie ma powszechnej zgody, co stanowi
mowę nienawiści”), opierającą się na skrajnie subiektywnych ocenach i uczuciach adresatów danej
wypowiedzi,

 obejmującą swym zakresem także rzeczowe, racjonalne i uprawnione w demokratycznym
społeczeństwie wypowiedzi, w tym krytykę politycznych postulatów m.in. subkultur i grup definiujących
się w oparciu o takie pojęcia jak tożsamość seksualna lub tożsamość płciowa,

 utożsamiającą merytoryczne wypowiedzi z niechęcią lub „fobią” wobec arbitralnie, ideologicznie
wskazanych grup  i w konsekwencji zagrażającą wolności słowa,

wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu wyczerpujących
informacji na ich temat wraz ze szczegółowym ich programem i opisem przekazywanych treści. W szczególności
zgoda taka odnosi się do zajęć:

 prowadzonych w oparciu o materiały edukacyjnymi tworzone przez organizacje społeczne realizujące
pod hasłem „mowy nienawiści” programy ideologicznego wyróżniania jednych grup społecznych przy
marginalizacji innych,

 prowadzonych w wyniku ingerencji organu prowadzącego z pominięciem procedur gwarantujących
udział rodziców w przygotowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Podstawą prawną mojego oświadczenia jest potwierdzona ustawowo zasada subsydiarnej roli szkoły w wychowaniu dzieci
(art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) znajdująca wyraz w kompetencji rady rodziców do
uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego) oraz zakaz ingerowania
organu prowadzącego szkołę w jej działalność dydaktyczno-wychowawczą (art. 58 ust. 1 w zw. z art. 57 ust. 4 Prawa
oświatowego). Jest nią także konstytucyjna gwarancja prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami (art. 48 ust. 1 Konstytucji) oraz konstytucyjna gwarancja prawo rodziców do zapewniania wychowania i
nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3 Konstytucji).

Zaniechanie   przez szkołę przedstawienia   mi   stosownych   informacji   lub   uzyskania   mojej pisemnej zgody
na uczestniczenie mojego dziecka w ww. zajęciach będzie stanowić   naruszenie   przysługujących   mi   praw, co
uznam za podstawę do zawiadomienia o ich naruszeniu właściwych organów administracyjnych i wystąpienia
przeciwko szkole na drodze sądowej – na podstawie art. 23 Kodeksu Cywilnego – o ochronę moich dóbr
osobistych (więzi rodzinnej, prawa do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami).

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

Rodzic składający to oświadczenie korzysta z programu wsparcia procesowego Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
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