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WA L K A Z W I AT R A K A M I
Natasza Gładysz

Inspiracją do napisania artykułu i poruszenia „pieskiego” tematu są dość często powtarzające się incydenty między nauczycielami a niesfornymi właścicielami
psów w roli głównej.
Niejednokrotnie, będąc świadkiem psich wybiegów po boisku szkolnym, uprzejme
poproszenie właściciela o znalezienie sobie miejsca spaceru dla swojego pupila spotkało się z wulgaryzmami pod moim adresem, często w obecności uczniów, którzy
odbywali zajęcia z wychowania fizycznego.
Trudno mi, bowiem, zrozumieć powszechnie panujący w naszym kraju stan
obojętności właścicieli psów, a dotyczący właśnie zachowania czystości ich czworonożnych przyjaciół w miejscach publicznych. Wiadomo, zwierzęcy ekskrement przed
domem, to nie są kwiaty, roztaczające swoja woń to tu, to tam. Jednakże, aby skutecznie i rozważnie walczyć z plagą braku kultury i poszanowania prawa, zwłaszcza
na terenach, gdzie czas spędzają nasze dzieci, „pieski problem” powinien zostać
uświadomiony przede wszystkim ich właścicielom.
Place zabaw dla dzieci, jak również szkolne boiska sportowe, są objęte
szczególną ochroną i żaden argument właścicieli psów w stylu: „(…) przecież nie
mam gdzie wyprowadzać psa!” bądź „(…) gdzieś musi sobie pobiegać (…)”, lub
„przecież pilnuję pieska, by się nie wypróżniał” – w żaden sposób nie spowoduje, że
inni użytkownicy obiektów publicznych zaakceptują takie zachowanie. I nie chodzi
tylko o bezpieczeństwo dziecka – ucznia, ale także o odór unoszący się na zielonych
terenach szkoły, ale także o czystość, którą próbuję, na próżno, własnymi upomnieniami wyegzekwować.
Niewielu z nas orientuje się, iż wysychający psi ekskrement jest źródłem wielu
*bakterii (m. in. salmonelli, paciorkowców i gronkowców), a także miejscem występowania jaj tasiemca. Wysychające w słońcu odchody mogą nas również narazić na
toksokarozę – zespół larwy wędrującej (tzw. trzewnej), który może poważnie uszkodzić oczy zakażonego dziecka.
Właściciele psów ignorują zakaz wyprowadzania psów na teren szkolnego
boiska, nauczycieli, prawo i nas wszystkich usilnie upraszających się o zachowanie
czystości. Jaki przykład dajemy dzieciom? Czy warto, zatem, narażać dzieci kosztem
jednej foliowej torebki?
Rozumiejąc problem w zakresie kultury osobistej reprezentowanej przez
większość właścicieli psów w Polsce, konieczność uświadamiania ich o tym, że przestrzeń publiczna jest dobrem wspólnym i podlega solidnej ochronie, bardzo proszę
o zrozumienie i wsparcie, by moja walka nie była samotną walką z wiatrakami.
* Źródło: warszawa.gazeta.pl

Rok

6 Numer 2

Maj 2009r.

W tym numerze:
„Prawo w zasięgu ręki.”

str.
2-3

„Kilka słów o
OK.”

str.4

„PRAWO w zasięgu ręki”
Beata Piórko
Publikacja ma przybliżyć rodzicom problematykę przestępstw najczęściej popełnianych przez młodocianych.
Wiele zachowań i czynów popełnianych
przez uczniów bulwersuje i wzmaga poczucie
zagrożenia.
Często uczniowie nie wiedzą, że gdyby
mieli parę lat więcej, to za „użycie przemocy
poprzez wykręcenie ręki i zabranie w celu przywłaszczenia flamastra i 2 złotych” groziłoby im
konsekwencjami przewidzianymi w kodeksie
karnym (art.280 kk. § 1).
Często dorośli lekceważą sprawę, tłumacząc, że to tylko dzieci, maja prawo popełniać
błędy. Jest to prawdą, ale nie kompletną. Jeśli
dzieci nie będą uświadamiane, gdzie przebiega
granica zachowania akceptowanego, co jest dobre, a co już złe, to mogą z nich wyrosnąć dorośli, którzy staną kiedyś przed Sądem i powiedzą:
„ja nie wiedziałem”.
Prawdą jest również to, iż uczniowie
szkoły podstawowej, którzy popadli w konflikt z
prawem lub wykazują przejawy demoralizacji
podlegają ustawie o postępowaniu w sprawie
nieletnich. Przepisy tej ustawy stosuje się do
grupy wiekowej (od 0 do 21 lat):

w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które
nie ukończył 18 lat;

w postępowaniu w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat,
ale nie ukończyły lat 17;

w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – do ukończenia przez sprawce 21 lat.
Ustalony dolny próg odpowiedzialności
nieletniego (13 lat) oznacza, że popełnienie czynu karalnego przez osoby, które nie osiągnęły
tego wieku traktowane będzie jako przejaw demoralizacji i uzasadnia prowadzenie postępowania opiekuńczo – wychowawczego.
Środki wychowawcze to:
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 upomnienie;
 zobowiązanie do określonego postępowania,
a zwłaszcza do naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy,
zaniechania używania alkoholu lub środków
odurzających;
 nadzór rodziców
 nadzór organizacji młodzieżowej, osoby
godnej zaufania;
 nadzór kuratora;
 skierowanie do ośrodka terapeutycznego lub
kuratorskiego;
 zakazu prowadzenia pojazdów;
 przepadek rzeczy uzyskanych z popełnienia
przestępstwa;
umieszczenie w rodzinie zastępczej, placówce
opiekuńczo – wychowawczej albo ośrodku
szkolno – wychowawczym.
Ukończenie 13 lat w chwili popełnienia
czynu karalnego powoduje pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności i zastosowanie
środków poprawczych. Jedynym środkiem poprawczym przewidzianym w ustawie o postępowaniu nieletnich jest umieszczenie nieletniego
w zakładzie poprawczym.
Przewidziane w ustawie działania podejmuje się np., gdy nieletni dopuścił się czynu karalnego.
Czyn karalny to przestępstwa określone m. in.
w artykułach kodeksu wykroczeń, np.:
 art. 76 - 2, 124 rzucanie kamieniami
(przedmiotami) w pojazd będący w ruchu;
art. 119, 122, 124 przestępstwa przeciwko mieniu, np. kradzieże, niszczenie cudzej rzeczy, gdy
jej wartość nie przekracza 250 zł;
Inne pojęcia prawne:
Groźba
Art. 190 §1 kk.
Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej,
jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
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Groźba jest sposobem oddziaływania na psychikę drugiej osoby przez ukazanie jej zła, które
może ją spotkać ze strony sprawcy. Może być
wyrażona ustnie, na piśmie, ale także za pomocą
gestu, czy też innego zachowania.
Znęcanie się
Art. 207 kk.
§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad
osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostająca
w stałym lub przemijającym stosunku zależności
od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub
fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do 5 lat.
§2. Jeżeli czyn opisany w §1 połączony jest ze
stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku
do 10 lat.
Znęcanie się jest działaniem lub zaniechaniem
polegającym na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dolegliwych cierpień moralnych,
np. bicie, głodzenie, straszenie, znieważanie,
wyrzucenie z mieszkania.
Ciężkie uszkodzenie ciała
Art. 156 §1 i 3 kk.
§1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu
w postaci:
1. pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej,
całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do
pracy w zawodzie lub trwałego istotnego zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do 10 lat.
§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1
jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Udział w bójce lub pobiciu
Art. 158 §1 kk.
Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym
naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo następnie skutku
określonego w art. 156 §1 kk.(ciężki uszczerbek
na zdrowiu) lub art. 157 §1 kk. (średnie uszko-
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dzenie ciała), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Pobicie człowieka to napaść co najmniej dwóch
sprawców na jedną lub więcej osób. Udział w
pobiciu może polegać również na słownym
„zagrzewaniu” współsprawców do zadawania
ciosów pokrzywdzonemu. Aby to przestępstwo
zostało przypisane nie musi nastąpić średni lub
ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wystarczy, że
zagrożenie było realne i rzeczywiste.
Zniewaga (art. 216 §1 kk.)
Przestępstwo zniewagi może być popełnione
przez każdego, również przez ucznia. Przez
zniewagę rozumie się takie zachowanie, które
stanowi wyraz pogardy dla drugiego człowieka.
Zniewagi można dopuścić się słowem, gestem,
pismem, rysunkiem. O tym, czy dana wypowiedź ma charakter zniewagi, decyduje ocena
obiektywna obserwatora, a nie odczucia znieważającego i znieważonego.
Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 §1
kk.)
Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza
jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.
Naruszenie nietykalności ciała ma miejsce wówczas, gdy sprawca swoim zachowaniem spowodował jedynie nieznaczny ślad u pokrzywdzonego, np. zaczerwieniony policzek. Uderzenie jest
najczęstszą formą popełnienia tego przestępstwa,
ale mogą to być inne zachowania, jak np. popchniecie, oplucie, podstawienie nogi, ciągniecie
za włosy, przytrzymywanie, obcięcie włosów,
jak również – znane z przekazów telewizyjnych
– założenie kosza na śmieci na głowę nauczyciela.
Artykuł opracowano na podstawie „Poradnika
prawnego. Bezpieczeństwo młodzieży” autorstwa Anny Marii Wesołowskiej.
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Kilka słów o OK
Bożena Jakóbczyk

OK, czyli ocenianie kształtujące, nazywane jest także "ocenianiem pomagającym się
uczyć”. Różni się od najczęściej stosowanego
w naszych szkołach oceniania sumującego
tym, że ma służyć przede wszystkim poprawie
procesu uczenia się, a nie jedynie podsumowaniu pracy ucznia. Ma sprzyjać ono przyjmowaniu przez uczniów odpowiedzialności za własną naukę. Równocześnie, ocenianie kształtujące pomaga nauczycielowi planować dalsze kroki w pracy z uczniami.
Od tego roku szkolnego w naszej szkole wprowadzamy systemem oceniania kształtującego. Jest ono realizowane przez wszystkich
nauczycieli w klasach 0 – V.
Rada Pedagogiczna na początku roku
szkolnego 2008/2009 wzięła udział w kursie na
temat oceniania kształtującego. Wszyscy nauczyciele pracujący w naszej szkole zostali zapoznani i przeszkoleni w kwestii pracy z
uczniami metodami proponowanymi przez OK.
Trzej przedstawiciele grona, będący liderami
nowego sposobu oceniania, uczestniczą w całorocznym kursie internetowym prowadzonym
przez CEO i następnie szkolą pozostałych nauczycieli. A sześciu nauczycieli uczestniczyło
w dwudniowych szkoleniach.
Nauczyciel, który stosuje nauczanie
kształtujące:

określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia;

ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał przy ocenie
pracy ucznia (NaCoBeZu);











rozróżnia funkcje oceny sumującej i
kształtującej;
buduje atmosferę uczenia się, pracując z
uczniami i rodzicami, która przejawia się
większym zaangażowaniem w proces
uczenia się, samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz świadomym uczeniem się;
potrafi formułować pytania kluczowe
skłaniające do myślenia, ukazujące szerszy kontekst omawianego zagadnienia;
zadaje pytania angażujące ucznia w lekcję;
stosuje efektywną informację zwrotną,
zamiast stawiać ocenę wyrażoną stopniem przekazuje uczniowi komentarz do
jego pracy zawierający zarówno pozytywy, jaki i negatywy wykonanego oraz
wskazówki do poprawy i dalszej pracy;
informacja zwrotna jest kluczowym elementem OK;
wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską – uczniowie na podstawie podanego
nacobezu recenzują swoje prace, dają
wskazówki, jak je poprawić.

Ocenianie kształtujące powoli wpisuje
się w naszą szkolną codzienność. Przy realizacji kolejnych elementów uczą się zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele, wzbogacając
swój dotychczasowy warsztat pracy. Możemy
śmiało powiedzieć:

W NASZEJ SZKOLE JEST OK !

UŚMIECHNIJ SIĘ
Siedzą dwaj uczniowie i rozmawiają:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.
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