KOMITET „STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI”
Praktyczne wskazówki obrony dzieci i młodzieży przed przed deprawacją w szkołach i przedszkolach
1. Każdy rodzic musi rozumieć, że to on zgodnie z prawem naturalnym i Konstytucją RP ma prawo i
obowiązek do wychowania dzieci według swoich przekonań.
2. Rodzic powinien z uwagą i zrozumieniem zapoznać się z podręcznikami przedmiotów Wychowanie
Do Życia w Rodzinie, Biologii, Wiedzy O Społeczeństwie sprawdzając, czy nie wprowadzono
nauczania/zachęty do ideologii gender, zachęt do nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych,
szczegółowych opisów aktów seksualnych, homoseksualizmu i aktów homoseksualnych. W
przedszkolach należy sprawdzić, czy nie jest w nich realizowany program „Równościowe
przedszkole”, zaburzający poczucie płciowości.
3. Rodzic powinien złożyć „oświadczenie rodzica” w zakresie wyboru typu nauczania dotyczącego
seksualności, szkoleń o przemocy seksualnej i domowej, praw równości płci i.t.d. Szereg wzorów
oświadczeń jest dostępny www.oswiadczenierodzica.pl . Taka deklaracja powinna być złożona w
sekretariacie placówki oświatowej z pisemnym potwierdzeniem odbioru.
4. Na początku roku szkolnego należy udać się na rozmowę z nauczycielem Wychowania Do Życia w
Rodzinie (ewentualnie wychowawcą) aby upewnić się, czy dziecko powinno uczestniczyć w tych
nieobowiązkowych zajęciach.
5. W przypadku przedmiotów obowiązkowych (np. biologii, która obejmuje anatomię człowieka
łącznie z systemem rozrodczym) zalecana jest szczególna czujność w stosunku do nauczyciela i\lub
dyrektora szkoły, Jeśli nauczanie tych przedmiotów jest sprzeczne z naszymi wartościami moralnymi
i społecznymi, to im więcej rodziców zaprotestuje tym większa będzie siła sprzeciwu.
6. Na początku roku szkolnego rodzic prawdziwie troszczący się o swoje dziecko powinien zgłosić się
do trójki klasowej oraz szkolnej lub przedszkolnej Rady Rodziców. Szerokie uprawnienia Rady
rodziców, a w tym uważne zatwierdzanie „programu wychowawczego” i „programu
profilaktycznego” umożliwiają zablokowanie wstępu do placówki oświatowej zewnętrznym
deprawatorom seksualnym.
7. Obecnie nauczanie ideologii gender czy permisywna seksualizacja może potencjalnie pojawić się na
różnych zajęciach i dzieci (młodzież) powinny być profilaktycznie poinformowane, że rodzic sobie
życzy aby odmówiły udziału we wszystkich zajęciach przedstawiających/promujących zalety
uprawiania seksu, ideologię gender, równość płci, homoseksualizm.
8. W każdym przypadku naruszenia woli rodziców z „oświadczenia rodzica” w zakresie wychowania
dotyczącego seksualności, rodzic (lub grupa rodziców) powinni składać skargi do dyrektora,
kuratorium i informować organizacje pozarządowe info@stop-seksualizacji.pl
biuro@centrumzyciairodziny.org , aby uzyskać skuteczne wsparcie w konkretnych sytuacjach.
9. Rodzic ma prawo żądać obszernych wyjaśnień przy świadkach od: nauczyciela, wychowawcy, Rady
pedagogicznej, dyrekcji szkoły, kuratorium.
10. Zaleca się uczestnictwo szkół w programach: Szkoła Przyjazna Rodzinie, Ster na Miłość, Archipelag
Skarbów. Programy te stanowią skuteczne antidotum na zniszczenia powodowane przez programy
młodzieżowych seks deprawatorów, wpuszczanych na teren placówek oświatowych bez wiedzy
rodziców.
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