Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie

Sprawozdanie z wykonania zadania 9
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat
„Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”.

W ramach uczestnictwa w konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeo”
zrealizowaliśmy zadanie 9: Przeprowadzenie
we wszystkich klasach
konwersatoriów na temat „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także
ucznia”.
W dniu 8 lutego 2013r. uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej
uczestniczyli w spotkaniu z p. Małgorzatą Pomiankiewicz – kuratorem II Zespołu
Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeo w Sprawach
Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Chełmie oraz p. Pawłem
Frąkiem – aplikantem kuratorskim.
W trakcie spotkania uczniowie doskonale poradzili sobie ze zdefiniowaniem
pojęd: prawo, kodeks, konstytucja. Potrafili wymienid dokumenty regulujące
normy postępowania, zarówno te wewnętrzne naszej szkoły, jak i te
obowiązujące dla wszystkich osób, które mieszkają w Polsce. Stwierdzili, że
obowiązkiem każdego obywatela jest przestrzeganie prawa i każdy musi się
liczyd z konsekwencjami jego łamania. Z dużym zainteresowaniem przyjęli
informacje dotyczące hierarchii sądów w Polsce oraz reguł prawa cywilnego
i karnego odnoszących się do nieletnich. Uczniowie wymienili prawa i obowiązki
ucznia, trafnie podkreślając, że niektóre sformułowania znajdują się w obu
obszarach, np. nauka czy szacunek są jednocześnie prawem
i obowiązkiem. Nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych i złe zachowania
wynikają najczęściej według uczniów z chęci przypodobania się grupie
rówieśniczej, próby „dowartościowania się”, braku wsparcia ze strony rodziny
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przy pojawiających się problemach, których młody człowiek sam nie potrafi
sobie poradzid, panującej wśród uczniów „modzie” np. na palenie papierosów
czy przeklinanie.
Uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną na temat podstawowych
reguł prawa cywilnego i karnego, która uświadamiała im potrzebę
przestrzegania prawa oraz rozwijała umiejętnośd przewidywania skutków
i następstw łamania ustalonych norm prawnych. Uczniowie zapoznali się
z definicjami pojęd: małoletni, nieletni, młodociany, demoralizacja, czyny
karalne, środki wychowawcze i poprawcze, odpowiedzialnośd karna i cywilna
oraz z najważniejszymi aktami prawnymi, które regulują przestrzeganie prawa.
Nasi goście zwrócili również uwagę młodych ludzi na niebezpieczeostwo
związane z używaniem środków psychoaktywnych oraz na zjawisko
cyberprzemocy.

Opracowanie sprawozdania
Joanna Sych - szkolny koordynator konkursu
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