
Malmesbury Park Primary School  

 Płeć i Relacje – strategia nauczania przedmiotu  

 

Cele i wartości, którymi kieruje się szkoła w ramach tej startegii: 

 Pracujemy razem, by nauczanie było celowe i satysfakcjonujące.   

 Uczniowie zbudują własną niezależność, by wykorzystać w pełni własny potencjał. 

 Jesteśmy społecznością, która z troską promuje szacunek dla siebie, innych i 

otoczenia. 

 Kreujemy warunki nauczania wspomagające budowanie pewności siebie. 

 

Definicja  

Płeć i Relacje (Sex and Relationships Education (SRE))jest nauką o trwającym całe życie 

fizycznym, moralnym i emocjonalnym rozwoju. Jest to rozumienie znaczenia stałości oraz 

pełnych miłości relacji w małżeństwie i życiu rodzinnym, a także szacunku, miłości i troski. 

Jest to także nauczanie o płci, seksualności i zdrowiu seksualnym. Nie jest to promowanie 

orientacji seksualnej ani seksualnej aktywości. W szkole nie promujemy jakiegokolwiek 

objawu dyskryminacji lub uprzedzeń.  

 

Płeć i Relacje (SRE) jako przedmiot,  powinien przyczyniać się do promowania duchowego, 

moralnego, kulturowego, mentalnego i psychicznego rozwoju uczniów w szkole i społeczności, 

przygotowując ich do możliwości, odpowiedzialności i doświadczeń w dorosłym życiu. 

 

Edukacja seksualna w Malmesbury Park Primary School jest integralną częścią nauczania i 

programu szkolnego, i jest dostosowana do wieku rozwoju uczniów oraz ich umiejętności. 

Przedmiot ten dotyczy rozwoju całej osoby, co pozwala dzieciom na szersze zrozumienie 

siebie samych, osobistych relacji i ich odpowiedzialności społecznej.   

 

Przekazywanie wiedzy związanej z edukacją seksualną nie jest wyłaczną rolą szkoły. W tej 

dziedzinie szkoły powinny współdziałać na zasadach partnerskich z rodzicami/opiekunami, a 

stworzona strategia uczenia powinna być dostępna do przeczytania w szkole a także na 

stronie internetowej szkoły. 

 

Powody  

Edukacja Seksualna ma zastosowanie w  Learning and Skills Act 2000 z 01 listopada 2000 

roku. Od tej daty szkoły mają prawny obowiązek zapewnić uczniom ochronę przed nauczaniem 

i materiałami nieadekwatnymi do ich wieku oraz zależnności kulturowych i religijnych.  

 

W Malmesbury Park Primary School wierzymy, że Personal Social and Health Education 

(PSHE) oraz Citizenship Education pomogą uczniom nabyć wiedzę, umiejętności i rozumienie 

własnej potrzeby pewności siebie, zdrowych niezależnych przeżyć i bycia poinformowanym, 

aktywnym i odpowiedzialnym obywatelem. Edukacja Seksualna jest integralną częścią PSHE.  

Jest to nieodłączny element wzrostu fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego jednostki. 

 

Cele  

Nasz program edukacji w zakresie Płeć i Relacje (SRE) jest holistyczny i rozwojowy, i czerpie 

wartości ze wskazań National Healthy Schools Project. Cały program SRE jest oferowany w 



formie zachęcania uczniów do rozważań moralnych i docenienia życia w rodzinie.Naszym 

celem jest pomóc młodym ludziom nauczyć się szacunku do samych siebie i innych oraz tego 

jak śmiało przechodzić od dzieciństwa przez dojrzewanie do dojrzałości.  

 

Cele programu Edukacji Seksualnej to: 
 Przygotowanie uczniów do roli aktywnego obywatela 

 Rozwijanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia  

 Budowanie dobrych relacji i szanowanie różnic między ludźmi 

 Budowanie śmiałości w mówieniu, słuchaniu i myśleniu o swoich uczuciach i relacjach 

 Nazywanie części swojego ciała i funkcji, jakie pełnią 

 Ochrona samego siebie i umiejętność poproszenia o pomoc i wsparcie  

 Przygotowanie do dojrzewania płciowego 

 

Przepisy i zagadnienia 

Malmesbury Park Primary School wypracowała program  PSHE  zgodnie ze standardami 

nałożonymi przez plany lokalne, obywatelskie i National Healthy School. Zadaniem pracy w 

ramach przedmiotu SRE jest dotarcie do wszyskich dzieci w oparciu o ich doświadczenie, 

wiedzę i zrozumienie.  

 

Praca w ramach SRE jest zawsze planowana w kontekście Health and Relationships jako 

element większej całości, lokalnych wytycznych i planów. Na etapie przedszkolnym (Early 

Years Education), czas nauczania jest podzielony na rozwój personalny (Personal 

development), społeczny (Social development) i emocjonalny (Emotional development) i 

obejmuje porządek dnia i zaplanowane praktyki i doświadczenia. Na poziomie 

wczesnoszkolnym (Key Stages 1 i 2) większy nacisk nakłada się na rozwój umiejętności i naukę 

wzajemnych relacji, z jedynie małym procentem czasu poświęconego aspektom biologicznym.  

Zaplanowana w tym zakresie aktywność bedzie częścią różnych stylów uczenia. 

 

Etap przedszkolny podejmuje zagadnienia: 

 

* pozytywne identyfikowanie się, szacunek dla innych, umiejętności społeczne, higiena 

osobista, praca z innymi, umiejętność poprawnego wyrażania potrzeb i uczuć, rozumienie 

konsekwencji słów i czynów.( SEAL, Social and Emotional Aspects of Learning. units support 

these.)  

 

Etap wczesnoszkolny (Key Stage 1) podejmuje zagadnienia:   

 

*Przyjażń, zachowania antyspołeczne, presja rówieśników, asertywność, higiena i dbanie o 

swoje ciało, różnice między chłopcami i dziewczynami, zachowanie bezpieczeństwa, nazywanie 

części ciała, własny wizerurek i dbanie o innych. [ SEAL units support these.]  

 

Etap szkolny (Key Stage 2) podejmuje zagadnienia:  

 

*Konflikty przyjacielskie i ich przyczyny, rozumienie ludzkich emocji, zastraszanie/znęcanie 

się, właściwe zachowanie, pewność siebie, własny wizerunek i wartość, jak ja się zmieniam?, 

uczucia i emocje, radzenie sobie ze zmianami, oczekiwania, dbanie o innych, 



empatia,dojrzewanie, higiena i bezpieczeństwo, wyzwania, presja rówieśnicza, 

odpowiedzialność społeczna i antyspołeczne zachowania, stawanie się nastolatkiem i wpływ 

tego procesu na zmiany.[ SEAL units support these]  

 

Program nauczania biologii (część Science Curriculum) dotyczący nauczania o płci i relacjach  
 

Key Stage 1(etap wczesnoszkolny) - Dzieci będą się uczyć: 
 

- o stworzeniach, włączając człowieka, jak się poruszają, żywią, rosną, używają zmysłów i jak 

się  rozmnażają.  

-o tym jak rozpoznawać i porównywać głowne zewnętrzne części ciała człowieka 

-o tym że zarówno człowiek jak i zwierzę wydają na świat potomstwo, które z biegiem czasu 

staje się dorosłe  

-o tym jak rozpoznawać podobieństwa między sobą i innymi i traktować innych z delikatnością 

 

Key Stage 2 (etap szkolny)- Dzieci będą się uczyć : 
 

-o procesach życiowych wspólnych dla człowieka i zwierząt, a więc odżywianiu, wzroście i 

rozmnażaniu 

-o głównych etapach luckiego życia 

 

Na wszystkie zadane pytania dzieci otrzymają otwartą i szczerą odpowiedź od 

nauczyciela/dorosłego, niezależnie o co pytają. Rolą nauczyciela będzie także opiekuńcze 

wsparcie i porada dla dziecka, które będzie tego potrzebowało. Rodzice będą proszeni o 

spotkanie z nauczycielem lub prowadzącym, jeśli szkoła dostrzeże jakiś problem lub 

zmartwienie. Zawsze będzie promowane zachęcanie do dyskusji. Dyskusja będzie oparta na 

jasnych gruntownych zasadach, wyłączających pytania osobiste nauczycieli i uczniów. 

Będziemy dążyć aby zadawane pytania były precyzyjne, otwarte, swobodne i dotyczyły 

omawianych faktów. Nauczyciele mogą zarekomendować rozmowę na delikatne tematy z 

rodzicami i opiekunami. 

 

Skomplikowane i jasno sprecyzowane pytania nie uzyskają bezpośreniej odpowiedzi. 

Nauczyciele będa w tej sytuacji kierować się dyskrecją. W takim wypadku mogą pomóc lekcje 

PSHE, RE i filozofii. 

W czasie zajęć będzie używane poprawne słownictwo anatomiczne w kontekście omawianego 

zagadnienia. Jednak bierzemy pod uwagę i dopuszczamy wysławianie się uczniów w języku, 

który sami rozumieją i znają, zwłaszcza na poziomie wczesnoszkolnym (Key Stage 1).  

 

Szczególnie ważne jest, aby na etapie przygotowania ucznia do przejścia do gimnazjum 

(secondary school), szczególnie wspierać jego rozwój fizyczny i emocjonalny. Istnieją jasne 

parametry określające, co na tym poziomie edukacji będzie omawiane. Rodzice dzieci z klas 5 

i 6 będą informowani o detalach i znaczeniu tematu, przed jego podjęciem, w ramach 

programu nauczania SRE. Będzie również oferowana pomoc dla rodziców/opiekunów w 

zakresie tego, jak rozmawiać z dzieckiem o płci i relacjach. 

  

 



Część nauczania w ramach SRE będzie realizowana w grupach jednopłciowych (Key Stage 2)  

[ naprzykład zmiany w czasie dojrzewania płciowego]. Jednak większość zajęć będzie 

realizowana dla całej klasy i w mniejszych grupach dyskusyjnych. 

 

Rodzice będą mieli możliwość zobaczyć materiały do realizacji tematu. 

Materiały i ekspertyzy od agencji zewnętrznych mogą być równolegle wykorzystywane  przez 

pracowników dydaktycznych w ramach tych przepisów i wytycznych. 

 

Równe szanse  

Równe szanse to fundamentalne prawo wszystkich dzieci bez względu na płeć, rasę, 

pochodzenie kulturowe i społeczne, religię, cechy fizyczne i potrzeby edukacyjne. 

 

Aby wzmocnić prawa zawarte w strategii nauczania przedmiotu (policy) będziemy aktywnie 

promować całą politykę szkoły dla wyrównywania szans.  

 

Każdy uczeń będzie miał możliwość uczestniczenia w zajęciach SRE. Jednocześnie jednak, 

rodzic ma prawo wycofać uczestnictwo swoich dzieci z części lub wszystkich tematów zajęć. 

Może się to odbyć po rozmowie z dyrektorem szkoły i pisemnym potwierdzeniu. Dzieci nie 

mogą jednak zostać wyłączone z lekcji dotyczących biologicznego aspektu wzrostu i 

prokreacji człowieka, które są częścią programu nauczania przedmiotu (science) i ogólnego 

programu nauczania (National Curriculum Science). 

 

Durektor szkoły i/lub członek rady szkoły (Governor) ma swobodę w podejmowaniu decyzji 

wyłączenia ucznia z zajęć szkolnych. Podanie o wyłączenie z zajęć będzie rozpatrywane 

indywidualnie i w opraciu o zapewnienie równoważnego programu nauczania dla wszystkich 

uczniów. 

 

Ochrona dzieci  

Wszyscy pracownicy mają świadomość procedur związanych z ochroną dziecka. W razie 

potrzeby proszę prosić Malmesbury Park Primary School o kopię Safeguarding Policy. 

  

Szkoła ma pracownika odpowiedzialnego za zagadnienia dotyczące ochrony dzieci 

[Mrs. Saxby (Deputy Headteacher)] który, jako wyznaczona osoba, konsultuje zdarzenia, jeśli 

takie zaistnieją. Ochrona dzieci w swoich przepisach uwzględnia procedury, którymi należy 

się kierować, jeśli dziecko ujawni niepokojące sygnały w lub poza szkołą. 

  

Wsparcie i rozwój pracowników  

Należy uwzględnić, iż część pracowników może się czuć niekomfortowo w zakresie 

podejmowanych tematów. Wszyscy pracownicy będą więc wspierani szkoleniami, materiałami 

pomocniczymi oraz pomocą. Wszyscy odwiedzający szkołę w ramach prowadzonych zajęć o 

płci i relacjach, będą informowani o szkolnych przepisach (school policies) i będą zobowiązani 

ich przestrzegać, a także przestrzegać uzgodnioną wcześniej strukturę i treść  lekcji/zajęć. 

 

 

 

 



 

Organ nadzorujący  

Szkołą wyznacza członka rady szkoły (governor) odpowiedzialnego za PSHE i obywatelski 

(citizenship)  program nauczania, którego częścią jest SRE.  

  

 

Oceny, rejestracja i raporty  

Wszystkie aspekty każdego tematu przedmiotu płeć i relacje (SRE) będą się pokrywały z 

PSHE, a postępy ucznia w tym obszarze będą dokumentowane i przedstawiane rodzicom w 

raportach rocznych. 

 

Monitorowanie i ocena  

Lider przedmiotu PSHE będzie monitorowć wdrażanie i skuteczność tego programu w ramach 

harmonogramu monitoringu zajęć szkoły i systemu zarządzania PSHE. 

 

 

Rodzice zostaną zaproszeni do dyskusji na temat podejścia/sposobów uczenia i stosowanych 

materiałów, takich jak DVD Życie i Rozwój, wykorzystywane w czasie zajęć w klasach 5 i 6. 

Będzie to miało miejsce około jeden miesiąc przed planowaną lekcją i zwykle jest to w okresie 

semestru letniego. 

 

 

Strategia nauczania przedmiotu płeć i relacje (SRE policy) powinna być odnawiana po trzech 

latach.   

 

Ofsted will evaluate and comment on a school’s PSHE and SRE policy. 

 

 

 


