Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Działdowie
Ogólnopolski Konkurs
„Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń”
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
ZADANIE 4
„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej,
a zwyczaje szkolne”
Termin realizacji: maj – wrzesień 2013r.

W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania:


We wszystkich klasach przeprowadzone zostały konserwatoria na temat:
„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej,
a zwyczaje szkolne” w oparciu o scenariusz przygotowany przez Studium
Prawa Europejskiego. Fakt ten został odnotowany w dziennikach lekcyjnych.
Celem zajęć było poznanie podstawowych praw związanych z ochroną dóbr
osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej.



W dniu 27 maja w klasie IV b odbyła się debata na temat „nietykalność cielesna
a zwyczaje szkolne”. Debata inspirowana była wcześniej przeprowadzoną
lekcją wg konspektu przygotowanego przez Organizatorów Programu.
Uczniowie poznali sytuacje i zachowania naruszające godność każdego
człowieka.



W dniach16 maja i 13 czerwca 2013r. w kl. VI c odbyły się zajęcia, w których
uczniowie odgrywali role prześladowanych i prześladowców. Scenki kolejno
dotyczyły tematów: niemodnego ubrania, nadwagi oraz niewłaściwych
zachowań chłopców wobec dziewcząt (wulgarne podrywanie). Uczniowie w
bardzo wiarygodny sposób wcielili się w swoje role. Zauważono, że
inspirowani byli nie tylko literaturą, filmem, ale również własnymi
obserwacjami i niekiedy doświadczeniem. Po obejrzeniu scenek uczniowie
„otworzyli się” na poruszane problemy. W/w sytuacje znajdują swoje

odzwierciedlenie w życiu codziennym nie tylko w klasie, w szkole, ale również
w domu, na podwórkach i osiedlach. Obejrzane scenki pomogły zrozumieć
uczniom poruszane problemy, sytuacje osób krzywdzonych i zrozumieć
niekiedy postępowanie samych oprawców. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie
można znaleźć informacje na temat praw człowieka i ochrony dóbr osobistych.
Nauczyciele zapoznali uczniów z podstawowymi dokumentami, publikacjami,
które określają prawa i obowiązki z jakimi stykają się uczniowie. Przekazali
informacje, gdzie można znaleźć przepisy dotyczące praw człowieka i inne
informacje na temat ochrony dóbr osobistych i nietykalności cielesnej.


Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wykonali gazetkę p.t. „Dobre maniery
na co dzień i od święta”, która została umieszczona na holu szkolnym.



W dniu 29.05.2013r. uczniowie kształcenia zintegrowanego wysłuchali
opowiadań „Dzień dobry, dzień dobry”, „Guma do żucia”, „Telefon
komórkowy” oraz „Przekleństwa” Grzegorza Kasdepke z książki „Bon czy ton.

Savoir vivre dla dzieci” czytanych przez uczennice z klasy V b Wiktorię
Łozińską i Lenę Grodzicką. Obejrzeli również scenkę z życia szkolnego pt.
„Gniew” przygotowaną na motywach książki Grzegorza Kasdepke pt, „Tylko
bez całowania. Czyli jak sobie poradzić z niektórymi emocjami”, inscenizację
zaprezentowali uczniowie z klasy II b.
W trakcie spotkania uczniowie zostali zapoznani z pojęciami „dobre maniery,
bon ton, savoir vivre i etykieta”.
Po wysłuchaniu opowiadań i obejrzeniu inscenizacji wzięli udział w debacie,
której celem było ustalenie:
co to znaczy że zachowujemy się kulturalnie,
co robimy z gumą do żucia,
gdy chcemy z kimś porozmawiać, jakich słów powinniśmy
używać w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
dlaczego dorośli i dzieci nie powinni używać brzydkich słów,
w jaki sposób używamy telefonu komórkowego i dlaczego nie
powinniśmy używać go w szkole,
kogo należy powiadomić o niewłaściwym zachowaniu kolegi
podczas przerwy,
dlaczego gniew „boi się” śmiechu i żartu
jak powinni się zachowywać uczniowie, aby w szkole zawsze
było bezpiecznie, miło i wesoło.
Uczniowie aktywnie i rzeczowo odpowiadali na pytania i wyjaśniali
problemy odwołując się do spotkania oraz swoich doświadczeń i wiedzy.



We wszystkich klasach szkoły podstawowej i świetlicy szkolnej odbyły się
pogadanki nt zasad zachowania savoir –vivre`u. Uczniowie zostali zapoznani z
pojęciami savoir vivre, bon ton, dobre maniery i kultura języka.
Efektem tych pogadanek było wykonanie przez dzieci ilustrowanych zasad
dobrego zachowania i umieszczenie ich na gazetce ściennej, po to aby wszyscy
uczniowie mogli się z tym zapoznać i stosować się do nich.

 W maju została przeprowadzona ankieta na temat: „Wulgaryzmy wśród
uczniów” w klasach (II b, II d, III a, III b, IV a, IV c, V a, V d) Szkoły
Podstawowej Nr 4 oraz w klasach (IIa, IIb, IIc) II Liceum Ogólnokształcącego.
WZÓR ANKIETY

„WULGARYZMY WŚRÓD UCZNIÓW”
Każdy człowiek powinien dbać o kulturę języka. Chcemy się dowiedzieć czy Ty i ludzie z
Twojego otoczenia dbacie o kulturę wypowiedzi.
Ankieta jest anonimowa.
Prosimy o szczere wypowiedzi.
Podkreśl wybraną odpowiedź.
Płeć:
a) dziewczyna,
b) chłopak.

Klasa: ………….

1. Czy w swoim otoczeniu słyszysz wulgaryzmy?
a) tak,
b) nie.
2. Jak często słyszysz wulgaryzmy?
a) często,
b) rzadko,
c) w ogóle.
3. Gdzie najczęściej słyszysz wulgaryzmy?
a) w szkole,
b) w domu,
c) na podwórku,
d) gdzie jeszcze /dopisz/ .............................................................................. .
4. W jakich sytuacjach ludzie używają wulgaryzmów?
a) gdy są zdenerwowani,
b) w czasie rozmowy,
c) gdy czegoś oczekują,
d) nigdy.
5. Kto w Twoim najbliższym otoczeniu najczęściej używa wulgaryzmów?
a) tata,
b) mama,
c) babcia,
d) dziadek,
e) rodzeństwo,
f) rówieśnicy.

6. Co czujesz, gdy w Twojej obecności ktoś używa wulgaryzmów?
a) wstyd,
b) zdenerwowanie,
c) oburzenie,
d) złość,
e) obojętność.
7. Jaka jest Twoja reakcja na wulgaryzmy?
a) udaję, że nie słyszę,
b) mówię, że mi to przeszkadza.
8. Czy Ty używasz wulgaryzmów?
a) tak,
b) nie.
9. Jak często używasz wulgaryzmów?
a) często,
b) rzadko,
c) w ogóle.
10. Gdzie najczęściej używasz wulgaryzmów?
a) w szkole,
b) w domu,
c) na podwórku,
d) gdzie jeszcze /dopisz/ .............................................................................. .
11. W jakich sytuacjach Ty używasz wulgaryzmów?
a) gdy jestem zdenerwowany/a,
b) w czasie swobodnej rozmowy,
c) gdy czegoś chcę,
d) nigdy.
12. Jak w Twoim otoczeniu dorośli reagują na wulgaryzmy?
a) udają, że nie słyszą,
b) mówią, że im to nie przeszkadza,
c) zdecydowanie przeciwstawiają się.
13. Czy Twoim zdaniem człowiek kulturalny używa wulgaryzmów?
a) tak
b) nie
c) nie wiem

Dziękuję!

Na podstawie przeprowadzonych ankiet dowiedzieliśmy się, że:












92% ankietowanych słyszy w swoim otoczeniu wulgaryzmy.
81% uczniów odpowiedziało, że słyszy je często.
Najczęściej słyszą je w szkole (60%) i na podwórku (56%).
Według ankietowanych ludzie najczęściej używają wulgaryzmów, gdy są
zdenerwowani (83%) i w czasie rozmowy (46%).
W ich najbliższym otoczeniu najczęściej używają wulgaryzmów
rówieśnicy (88%).
75% ankietowanych czuje obojętność, gdy ktoś w ich obecności używa
wulgaryzmów.
Najczęstszą reakcją uczniów na wulgaryzmy jest udawanie, że ich nie
słyszą (25%) oraz mówienie, że im to nie przeszkadza (33%).
60% ankietowanych wypowiedziało się, że używa wulgaryzmów.
Najwięcej, czyli 52% robi to rzadko.
Uczniowie najczęściej używają wulgaryzmów na podwórku (50%) i w
sytuacjach, gdy są zdenerwowani (69%).
Według ankietowanych dorośli zdecydowanie przeciwstawiają się
wulgaryzmom (52%).
Zdaniem większości uczniów człowiek kulturalny nie używa
wulgaryzmów (56%).

Wnioski wykorzystano w planowaniu pracy wychowawczej.
 We wrześniu we wszystkich klasach pierwszych SP odbyły się spotkania z
policjantem na temat: „Bezpieczna droga do szkoły” Spotkanie dotyczyło
bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły oraz po lekcjach. Policjant
zaprezentował dzieciom zasady poruszania się po drogach, przypomniał, że pod
nieobecność rodziców nie wolno wpuszczać do domu obcych ludzi. Uczulił
uczniów na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, a także
zapoznał z zasadami obrony przed atakiem groźnego psa.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Uczniowie wysłuchali pogadanki z
ogromnym zainteresowaniem, zadawali dużo pytań, a nawet dzielili się z panem
dzielnicowym swoimi życiowymi doświadczeniami.



24 września 2013r. w klasach IV – VI SP 4 (dla 220 uczniów) oraz 26 września
2013r. w klasach I-III LO (dla 276 uczniów) odbyły się spotkania z
funkcjonariuszem policji n.t. cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej osób
stosujących przemoc z użyciem Internetu.
W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się:
- czym jest cyberprzemoc,
- omówiono skalę zagrożenia,
- omówiono zapisy aktów prawnych chroniących życia prywatnego,
rodzinnego, czci i dobrego imienia człowieka (Konstytucja, Konwencja o
Prawach Dziecka, Kodeks Cywilny),
- udzielono wskazówek nt. jak się bronić przed cyberprzemocą.
W klasach I – III SP 4 w/w tematykę omówili wychowawcy podczas swoich
zajęć.
Na spotkaniach z rodzicami 19.09.2013r. wychowawcy klas omówili
zagadnienia dotyczące w/w tematyki wg planu:

- Czym jest cyberprzemoc?
- Skala problemu
- Jak prawo chroni dzieci?
- Jak się bronić przed cyberprzemocą?



W pierwszych dniach września we współpracy z Centralnym Instytutem
Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, Okręgowym
Inspektoratem Pracy w Olsztynie oraz Urzędem Miasta Działdowo obył się
konkurs plastyczny pt. „Moja bezpieczna szkoła”. Celem konkursu było
zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w szkole, zachęcenie do właściwych

zachowań w grupie rówieśniczej, pobudzenie wyobraźni oraz rozwijanie
talentów i zdolności plastycznych uczniów. Zadaniem było wykonanie pracy
plastycznej dowolną techniką na temat ryzykownych zachowań w szkole,
prawidłowych postaw i zachowań uczniów.
Spośród dużej liczby prac wyróżniono po 20 w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I-III, IV-VI.

EFEKTY
1. Uczniowie umieją rozpoznawać sytuacje i zachowania naruszające godność i
dobra osobiste człowieka.
2. Wiedzą gdzie szukać pomocy w razie trudnej sytuacji.
3. Uczniowie dostrzegają sytuacje, w jakich zostają naruszone ich godność i dobra
osobiste, cielesne.
4. Wiedzą, że niszczenie cudzego mienia, groźby, przemoc fizyczna, nagrywanie i
robienie zdjęć bez zezwolenia osoby, przeklinanie w miejscu publicznym,
umieszczanie nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów i rysunków są czynami
karalnymi.
5. Znają podstawowe prawa związane z ochroną dóbr osobistych.

Koordynatorzy zadania:
Ewa Grzela
Barbara Siergiej
Ewa Siergiej
Małgorzata Świątkowska
Anna Wiśniewska
Beata Ziajka

