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Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: 

 

ZADANIE 4 

 

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr 

osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie 

tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną  

i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną. –  

 

 

Wykonanie: 

W miesiącach listopad/grudzień wychowawcy w poszczególnych klasach szkoły 

podstawowej przeprowadzili zajęcia na w/w temat, którego celem było uświadomienie  

młodzieży, czym jest dobro osobiste człowieka. Zwrócili szczególną uwagę temat 

nietykalności cielesnej i naruszania godności osobistej. W czasie dyskusji pojawiły się tematy 

dotyczące relacji chłopcy – dziewczęta i kultura osobista. Uczniowie omawiali przyczyny 

złych zachowań i sposoby rozwiązywania problemów związanych z występującą agresją 

słowną m.in:  

 

 Niszczenie cudzego mienia, molestowanie, groźby, przemoc fizyczna są karalne. 

Stanowią naruszenie godności i dóbr osobistych zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego. 

  Nagrywanie, robienie zdjęć osoby bez wyrażenia przez nią zgody jest karalne. 

Wizerunek osoby również jest jej dobrem osobistym, a bezprawne jego 

rozpowszechnianie jest karalne z art. 23 Kodeksu cywilnego. 

 Przeklinanie w miejscu publicznym jest karane. Art. 141 Kodeksu wykroczeń: Kto  

w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek, albo 

używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności.  

  Nauczyciel reprezentuje władzę i jest zobowiązany do poszanowania godności ucznia. 

Regulują to również dokumenty szkolne: Statut, Karta Praw Ucznia. 

 



W dalszej części zajęć wychowawcy podali gdzie można znaleźć informacje na temat praw 

człowieka i ochrony dóbr osobistych. 

 

 Konstytucja RP już w swojej Preambule stwierdza istnienie przyrodzonej godności 

człowieka. Art. 30 Konstytucji charakteryzuje ją jako przyrodzone, niezbywalne  

i nienaruszalne źródło wolności i praw człowieka i obywatela. 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka mówi w art. 1, że wszyscy ludzie rodzą się 

równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem  

i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. 

 Godność jest dobrem osobistym chronionym przez prawo. Zgodnie z art. 23 Kodeksu 

cywilnego dobra osobiste człowieka, w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, 

swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, 

nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza  

i racjonalizatorska – pozostają pod ochroną prawa cywilnego. 

 Kodeks karny mówi, że naruszenie godności osobistej jest przestępstwem 

znieważenia. Natomiast zgodnie z art. 448 Kodeksu cywilnego w razie naruszenia 

dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, 

odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na 

jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel 

społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków 

naruszenia. 

 Kwestię nietykalności cielesnej reguluje Art. 217 Kodeksu karnego: Kto uderza 

człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli naruszenie 

nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego, albo jeżeli 

pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od 

wymierzenia kary. 

 W przypadku molestowania seksualnego, np. gwałt – Pokrzywdzona (ofiara 

molestowania seksualnego) może zawsze domagać się poszanowania swej godności, 

która jest podstawowym dobrem osobistym. W tym przypadku możliwe jest 

oskarżenie napastnika o dopuszczenie się zniewagi na podstawie art. 199 Kodeksu 

karnego. 

 

Na zakończenie zajęć uczniowie podawali przykłady naruszenia dóbr osobistych  

i nietykalności cielesnej z życia szkolnego lub zaobserwowane na ulicy oraz wyjaśniają na 

jakiej podstawie uznają je za naruszenia dóbr osobistych i nietykalności cielesnej. 

 

 Ponadto w ramach kampanii „19 dni bez przemocy”, która trwała od 09.11-04.12.2020r. 

psycholog wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadzili zajęcia w klasach III – VIII szkoły 

podstawowej na temat „Język szakala – język żyrafy – bezpieczeństwo w sieci”. Podczas zajęć 

poruszany był problem komunikacji w sieci i cyberprzemocy oraz konsekwencji z tym 

związanych.  



W ramach tygodnia praw dziecka, który trwał od 16 do 20 listopada 2020r. uczniowie 

oraz rodzice otrzymali wiadomości na dzienniku elektronicznym, w których znajdowały się 

informacje dotyczące praw dziecka np.: 

 www.youtube.com/watch?v=QVU5QgtPTAY 

 www.youtube.com/watch?v=HMcEOTo8hrc 

 www.youtube.com/watch?v=es5JHTI_4GU 

 https://www.youtube.com/watch?v=cC8T_UqvT2I&t 

 https://www.youtube.com/watch?v=mFzXHhYV8pM 

 oraz wiele innych filmów, które znajdują się na kanale YouTube Rzecznika Praw 

Dziecka 

20 listopada 2020r. z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka pedagog szkolny 

przeprowadził zajęcia na temat praw dziecka. W zajęciach tych uczestniczyły klasy VI-VII 

szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali również prezentację na temat praw 

dziecka. (załącznik 1)  

Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursie zorganizowanym przez 

Rzecznika Praw Dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.  

Zasady konkursu: 

1. Przygotuj pracę plastyczną związaną tematycznie z Prawami Dziecka. 

2. Przyślij jej zdjęcie/skan lub dostarcz ją do szkoły do dnia 6.12.2020r. 

3. Spośród wszystkich prac wybrane zostaną: 

 3 w kategorii wiekowej klas 1-4  

 3 w kategorii wiekowej 5-8  

4. Następnie wybrane prace zostaną wysłane ze zgłoszeniem do Rzecznika Praw 

Dziecka. 

Prace wykonane przez uczniów znajdują się w załączniku 2. 
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Galeria: 

Załącznik 1: 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



Załącznik 2: 

 

 



 

 



 

 

 

Efekty: 

1. Zrozumienie przez uczniów sytuacji, w których naruszane są godność i dobra osobiste. 

2. Poznanie podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka,  

w tym nietykalności cielesnej. 

3. Rozpoznawanie sytuacji i zachowania naruszające godność i dobra osobiste człowieka 

oraz ich przykłady; 

4. Uświadomienie sobie w jakich sytuacjach zostają naruszone jego godność i dobra 

osobiste, cielesne. 

 

Koordynator Beata  Duda 

 


