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Drodzy rodzice, 

Wasze dzieci znajdują się na wczesnym etapie dojrzewania. Dorastają i zmieniają się. Niektóre 

dzieci mają już dużo pytań i szukają na nie odpowiedzi w Internecie lub w kręgu znajomych. 

Czasami dzieciom wysyłane są filmy lub zdjęcia o treści pornograficznej. Niektórzy uważają to za 

zabawne, fajne, ekscytujące lub obrzydliwe. Są tacy, którzy przesyłają podobne materiały dalej. 

Jest to czyn karalny, choć dzieci same o tym nie wiedzą. Jednakże jeszcze gorszym jest fakt, że 

tego typu media rozpowszechniają błędny obraz miłości, partnerstwa i związku. Czasem motywują 

do przemocy i uprawiania seksu bez zabezpieczenia. Mogą również prowadzić do niechcianych 

ciąż, rozczarowań i kompleksu niższości. 

Rodzice i szkoła ponoszą odpowiedzialność za edukację uczniów i uczennic. Tematy takie jak 

rodzina, miłość, seksualność i pochodzenie ludzkiego życia należą do najważniejszych 

zagadnień w edukacji rodzinnej i seksualnej. Zajmiemy się tym na najbliższej lekcji. Uczniowie 

otrzymują profesjonalne, wrażliwe i dostosowane do wieku wyjaśnienia: 

- rozwój osobowości i samostanowienia 

- wyznaczanie granic jako ochrona przed wykorzystywaniem seksualnym 

- rodzina, przyjaciele, społeczeństwo i wzory do naśladowania 

- pochodzenie ludzkiego życia 

- dojrzewanie i higiena osobista 

- budowa narządów płciowych i antykoncepcja 

- skutki prawne rozpowszechniania materiałów pornograficznych. 

Tematy te są dla uczniów bardzo nurtujące, a nawet niepokojące. Mogą oni chcieć z Państwem 

porozmawiać i zadać jeszcze więcej pytań. Dlatego też zapraszamy na spotkanie z rodzicami. 

Omówimy z Państwem treść lekcji i odpowiemy na pytania. 

Spotkanie z rodzicami odbędzie się dnia ……..         o godzinie   …… 

Adres:  ………….       Sala:  ……………… 

 

Prosimy dać nam znać najpóźniej  do…….. o chęci uczestnictwa w spotkaniu z rodzicami.  

Potrzebują Państwo tłumacza na wydarzenie?  

Prosimy o taką informację w zgłoszeniu lub zachęcamy do samodzielnej organizacji tłumaczenia 

poprzez infolinię SiSA-Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt“: 0345 –21389399 

Serdeczne pozdrowienia, 

 

…………………………. 

 

Proszę o wypełnienie formularza rejestracyjnego! 

Rejestracja na spotkanie z rodzicami w dniu …….. 

Imiona dzieci:…………………….                 

Wezmę udział w spotkaniu z rodzicami 

o tak               o nie 

Potrzebuję tłumacza 

      o    tak 

Jeśli tak, to jakiego języka?   ………………  

Data, podpis……………………. 

 
Proszę odciąć w tym miejscu i przekazać wychowawcy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


