
Зразок листа батькам / членам сім’ї 
Нові вимоги до комплексного статевого виховання 

Шановні батьки та члени сім’ї! 

Інформуємо вас про нові вимоги до освітнього процесу в школах і їхній вплив на навчання 
вашої дитини. За законопроектом сенату 5395,, прийнятим законодавчими зборами штату у 
2020 році, усі школи мають забезпечити комплексне статеве виховання до 2022–
2023 навчального року. 

Комплексне статеве виховання визначається законопроектом як інформування про розвиток 
людини та її репродуктивну систему. Навчання відбуватиметься в різний час і з урахуванням 
віку дитини та виключатиме будь-яку дискримінацію щодо учнів. 

Наразі законодавство штату Washington вимагає проведення щорічного навчання з метою 
профілактики захворювання на ВІЛ/СНІД, починаючи не пізніше 5 класу. Інші теми статевого 
виховання зараз не є обов’язковими.  

У нашому окрузі розглядається питання про те, які навчальні плани й матеріали 
використовуватимуться для статевого виховання. Єдина навчальна програма для шкіл штату 
Washington відсутня. Ми надамо додаткову інформацію про те, як батьки й опікуни можуть 
здійснити свій вклад. 

Починаючи з 2022–23 навчального року для учнів класів K–3 запроваджується соціально-
емоційне навчання. Вимога подавати матеріали зі статевого виховання учням класів K-3 
відсутня. Соціально-емоційне навчання — це навчання шанобливому спілкуванню, здоровій 
дружбі, повазі до особистого простору та керуванню емоціями.  

Починаючи з 2022–2023 навчального року, для учнів 4 або 5 класів запроваджується статеве 
виховання як одиничний захід. Інформування про зростання й розвиток людини (статеве 
дозрівання) зазвичай починається з 5 класу. 

Старші учні отримуватимуть інформацію, яка відповідає їхньому віку. Вона включатиме 
матеріали про зростання й розвиток людини та її репродуктивну систему, здорові стосунки, 
згоду, утримання, венеричні захворювання (ЗПСШ) і методи профілактики вагітності. 
Починаючи з 2021–2022 навчального року, ми проводитемо навчання принаймні двічі в період 
6–8 класів і принаймні двічі між 9–12 класами. 

Ви зможете відмовитися від участі вашої дитини (дітей) у цьому навчанні, подавши письмовий 
запит, а також зможете ознайомитися з нашою навчальною програмою щодо статевого 
виховання до початку навчання. 

Докладніше про законопроект сенату 5395 і його вимоги можна дізнатися на веб-сайті 
управління Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) за адресою 
https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/sexual-health-education.  

https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/sexual-health-education/new-legislation-senate-bill-5395
https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/sexual-health-education
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У разі виникнення запитань звертайтеся до нас.  

З повагою, 

Директор школи / окружний старший інспектор 


