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Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: 

 

ZADANIE 9 

9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek 

każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa 

cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę 

przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz 

sądy powszechne. 

 

Wykonanie: 

 W miesiącu styczeń 2021r. wychowawcy w poszczególnych klasach szkoły podstawowej 

przeprowadzili zajęcia na w/w temat, którego celem było uświadomienie  młodzieży, czym 

jest prawo. Zwrócili szczególną uwagę temat podstawowych reguł prawa cywilnego  

i karnego. W czasie dyskusji pojawiły się tematy dotyczące przestępczości nieletnich, 

wykonywania kar przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.  

Celem zajęć było uświadomienie młodym ludziom, że każdy kto narusza prawo, poniesie tego 

konsekwencje. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami prawa, z rodzajami 

spraw sądowych, oraz sposobem właściwego zachowania w sądzie. W trakcie zajęć były 

poruszane takie tematy jak: 

 Konsekwencje łamania prawa przez młodzież. 

 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny. 

 Wpływ własnego zachowania na lokalne środowisko. 

 Konflikty w grupach rówieśniczych. 

 Wykroczenia a przestępstwo. 

 Demoralizacja rówieśników 

Zajęcia na powyższy temat uświadomiły uczniom między innymi, czym może się skończyć 

nieprzestrzeganie prawa. 

Do przeprowadzenia zajęć został wykorzystany konspekt stworzony przez mgr Katarzynę 

Kołodziejczyk. (załącznik 1) 



 

Podsumowaniem zajęć było obejrzenie przez uczniów filmu pt. „Spacer po prawie”, który 

znajduje się na kanale YouTube Krajowej Izby Radców Prawnych: 

 https://www.youtube.com/watch?v=X2QE0Av3R64 

 

Galeria: 

Załącznik 1: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2QE0Av3R64


 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



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 

oraz cielesne. 

 

Koordynator: Beata Duda 

 


