Lp.

Tematyka

Forma realizacji

Termin

1.

Zapoznanie uczniów i rodziców z systemem oceniania
wiadomości i umiejętności oraz zachowania.

Przekaz ustny na
zajęciach

IX 2017

Zebranie z rodzicami
Pogadanka

IX 2017

2.

Zapoznanie uczniów i rodziców z systemem oceniania
Spotkanie z policjantami: Zagrożenia

3.

Każdy uczeń ma prawo do jawności swojej oceny z
wiadomości, umiejętności oraz zachowania.

Podanie informacji

Cały rok

4.

Uczeń ma prawo do opieki i pomocy ze strony
dorosłych podczas pobytu w szkole.

Podanie informacji

Cały rok

5.

Uczeń ma prawo do nauki i rozwijania swoich
zainteresowań.

Przedstawienie oferty
zajęć pozalekcyjnych i
zachęta.

Cały rok

6.

Wszyscy uczniowie mają prawo do równego
traktowania:
- między sobą
- przez nauczyciela.

7.

Każdy uczeń ma prawo do prywatności: rzeczy osobiste
nie mogą być przez nikogo przeszukiwane.

8.

Każdy uczeń ma prawo do nietykalności osobistej.

9.

Uczeń ma prawo do wypowiadania własnego zdania na
różne tematy bez żadnych konsekwencji, jeśli nie
narusza przy tym niczyjej godności.

10.

Uczeń ma prawo wypowiadania się w sprawach jego
dotyczących.

Zebranie z rodzicami.
Pokazywanie uczniom
konkretnych sytuacji w
formie dramy

Cały rok

Pogadanki w klasach
Scenki dramowe,
IX-X 2017
teatrzyki profilaktyczne do
utrwalenia
Podanie informacji i
Cały rok
stosowanie
Metody aktywne na
zajęciach.
Spotkania z
psychologiem i
pedagogiem.
Zastosowanie w
konkretnej sytuacji.

X 2017

Cały rok

Uczeń ma prawo do przedstawiania swoich racji w
sytuacjach konfliktowych w sposób właściwy.

Nauka technik
asertywnych.

12.

Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed przemocą
fizyczną i psychiczną ze strony rówieśników i
nauczycieli.

Scenki dramowe.
Film edukacyjny,
W ciągu
spotkanie z policjantem roku
dzielnicowym
szkolnego

13.

Każdy uczeń ma prawo do wypoczynku:
- w szkole na przerwach międzylekcyjnych
- w domu nie może być nadmiernie obciążony
zadaniami szkolnymi.
Uczeń w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do
korzystania z pomocy społecznej i materialnej.

11.

14.

15.

Uczeń ma prawo do wyrażania emocji, jeśli nie narusza
przy tym godności innych osób.

16.

Uczeń ma prawo do pomocy psychologicznopedagogicznej oraz pomocy w nauce.

17.

Uczeń ma prawo do uczestnictwa w kulturze.

18.

Uczeń nie może być ukarany za przewinienia karą,
której nie ma w Statucie Szkoły.

19.

Prawa ucznia nie zależą od wypełniania przez niego
obowiązków szkolnych.
Przywileje uczniów kl. I-III:

20.

- uczeń może zgłosić brak zadania 2 razy w semestrze
bez konsekwencji
- „Szczęśliwy numerek” – wylosowany uczeń ma prawo
nie być pytany bez jego zgody
- w ciągu tygodnia nie mogą być przeprowadzone
więcej niż 2 sprawdziany wiadomości
- solenizant może być zwolniony z odpowiedzi na
ocenę.

Zajęcia metodą
projektu, plakatu.

Sytuacje
konfliktowe

W ciągu
roku
szkolnego

Stosowanie w praktyce.
Informacja podana
IX 2017
przez nauczyciela
Zebranie z rodzicami
Metody aktywne na
zajęciach

Cały rok

Pedagog w szkole i
udział w zajęciach
wyrównawczych

W ciągu
roku
szkolnego

Współpraca z PPP
Wyjazdy do kina,
teatru, inne wycieczki,
imprezy szkolne,
uroczystości
Informacja dla ucznia i
rodziców na temat kar
statutowych
Informacja dla ucznia
Informacje dla ucznia

W ciągu
roku
szkolnego
X 2017

X-XI 2017
Cały rok

