
Z e s p ó ł  S z k ó ł  Z a w o d o w y c h  
 

87- 300 Brodnica, ul. Mazurska 28, tel. (056) 498-24-66/67; fax. (056) 697-15-22 

www.zszbrodnica.p l     e-mai l :  sekretar ia t@zszbrodnica .p l  

 

 

 

W ramach programu Bezpieczna szkoła  zrealizowano 4 zadanie w 4 etapach dotyczące  

tematu: Prawna ochrona dóbr osobistych, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.  

 

Zadanie 4 - etap 1. Przeprowadzenie ankiety. 

 

Celem ankiety było sprawdzenie ogólnej wiedzy uczniów na temat nietykalności 

cielesnej, znajomości źródeł tych informacji, kar, jakie grożą za naruszenie praw itp.  

 Ankietą objęto głównie klasy trzecie i czwarte wszystkich typów szkół. 

            Według udzielonych odpowiedzi: 29% respondentów nie wie, co oznacza nietykalność 

cielesna; 31% nie wie, do kogo może się zwrócić, gdy uzna naruszenie nietykalności cielesnej, 

69% uważa, że najlepiej zwrócić się do wychowawcy, pedagoga, psychologa, rodzica czy policji; 

49% ankietowanych nie wie, gdzie można znaleźć prawa człowieka oraz informacje na temat 

dóbr osobistych i nietykalności cielesnej, 51% za źródło podaje głównie konstytucję, kodeks 

cywilny, internet; 51%  badanych uczniów nie wie, jakie kary grożą za naruszenie nietykalności 

cielesnej, 49% odpowiada głównie, że kary grzywny, pozbawienia wolności, nagany. Duża 

większość uczniów nie zaobserwowała naruszenia nietykalności cielesnej w naszej szkole. 

Nieliczni wymieniają bójki, szarpaniny, dotykanie dziewcząt przez chłopców, wyzywanie, 

popychanie, ściąganie spodni, rzucanie kredą w uczniów, klepanie koleżanek w pośladki 

 Wyniki ankiety wskazały, na jakie problemy i obszary należy zwrócić uwagę. 

 

 

 Zadanie 4 – etap 2.  Realizacja tematu Nietykalność cielesna. 

   

 Na bazie wyników ankiety sporządzono scenariusz lekcji, według którego nauczyciele 

prowadzący wychowanie do życia w rodzinie zrealizowali zajęcia  w następujących klasach: II TB 

dn.23.10.12r., II TEH dn. 23.10.12r., III TH dn. 25.10.12r.,  III TMe dn.08.11.12r., II TI 

dn.26.11.12r., IIc ZSZ dn. 29.11.12r., IIIc ZSZ dn. 30.11.12r.,   III TL dn. 13.11.12r., III TI dn. 

05.11.12r., III TB dn. 29.11.12r.  

Wychowawcy klas pierwszych również zostali poproszeni o przeprowadzenie takiej lekcji 

na godzinie wychowawczej. 

 Uczniowie zapoznali się z wiedzą na temat nietykalności cielesnej i dzielili się swoimi 

spostrzeżeniami. 
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Realizacja zadania 4 została rozłożona w czasie ze względów organizacyjnych i odbyła się 
6 marca 2013r. 

 
Zadanie 4 – etap 3. Prezentacje. Spotkanie z zaproszonym gościem. 
 
 Celem spotkania było podsumowanie tematyki i utrwalenie wiadomości uczniów. 
 
Uczniowie zebrani w auli szkolnej przedstawili swoje prezentacje na temat ochrony dóbr 
osobistych w tym nietykalności cielesnej. Po omówieniu prezentacji młodzież, wykorzystując 
elementy dramy, zaprezentowała scenki nawiązujące do właściwych artykułów z odpowiednich 
kodeksów. 
 Organizatorzy: p. Justyna Szczepańska i p. Andrzej Wiśniewski zaprosili na spotkanie z 
młodzieżą p. Tadeusza Gutkowskiego- doświadczonego wieloletniego kuratora, 
emerytowanego pedagoga oraz ławnika sądowego, który podzielił się swoimi refleksjami i 
spostrzeżeniami na temat  ochrony dóbr osobistych w tym nietykalności cielesnej na przestrzeni 
wielu lat, czym wzbudził duże  zainteresowanie  młodzieży. 
 
Zadanie 4 – etap 4. Dzień bez wulgaryzmów. 
 

Celem działań było propagowanie czystości języka ojczystego, dbanie o jego piękno. 
 
W realizację zadania byli zaangażowani  wszyscy uczniowie i nauczyciele, a w szczególności te 
klasy, które miały realizowaną w tym dniu  godzinę wychowawczą, na której omówiono temat  
Dzień bez wulgaryzmów  i problem wulgaryzmów. Uczniowie otrzymali naklejki z hasłem:  STOP 
WULGARYZMOM, NIE PRZEKLINAM.  

Młodzież chętnie brała udział w tym przedsięwzięciu, traktując je jednocześnie jako 
zabawę.  

Organizatorzy  
- zwrócili uwagę młodzieży na to, jak wiele słów wypowiadanych przez nich na co dzień 

to wulgaryzmy,  
- pobudzili też do  refleksji nad przyczynami takiego wyrażania się. 

 

Notatkę sporządziła: 

Justyna Szczepańska 

 

Szkolny koordynator 

Anna Krawulska 
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Proszę o wypełnienie tej ankiety, której wyniki pozwolą na zbadanie świadomości uczniów w 
sprawie nietykalności cielesnej, dóbr osobistych i poprawę tej wiedzy jeśli jest niedostateczna. 
Proszę o wyczerpujące wypowiedzi. 

 
 
 
 1.Czy wiesz, co oznacza nietykalność cielesna? 

          
       *TAK. Jest to ...................................................................................................... 
          ………………………………………………………………………………... 
          ………………………………………………………………………………... 
          ……………………………………………………………………………….. 
        
       *NIE 
      
       2. Czy wiesz, do kogo możesz się zwrócić gdy uznasz, że naruszona została Twoja  
           nietykalność cielesna? 
        ………………………………………………………………………………………. 
        ………………………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………. 
    
      3. Czy wiesz, gdzie można znaleźć prawa człowieka, informacje na temat dóbr osobistych 
           i nietykalności cielesnej? Jakie to źródła? 
        ……………………………………………………………………………………….  
        ………………………………………………………………………………………. 
        ……………………………………………………………………………………… 
         
      4.Podaj przykłady naruszenia nietykalności cielesnej, które zaobserwowałeś w swojej szkole. 
               
        ………………………………………………………………………………………. 
        ………………………………………………………………………………………. 
        … …………………………………………………………………………………… 
           
     5. Czy wiesz jakie kary grożą za naruszenie nietykalności cielesnej? 
 
        ………………………………………………………………………………………. 
        ………………………………………………………………………………………. 
        
 
 


