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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 
 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

Bliżej prawa- spotkania z prokuratorem 
 

 

Nazwa szkoły/placówki 
 

Szkoła  Podstawowa im. Polskich Noblistów w 
Nowych Skalmierzycach 

 

Adres szkoły/placówki  
1. gmina,  
2. powiat,  
3. kod pocztowy,  
4. miasto,  
5. ulica,  
6. telefon, 
7. email, 

8. strona internetowa. 
 

 
1.Gmina Nowe Skalmierzyce 
2. ostrowski 
3. 63-460 
4. Nowe Skalmierzyce 
5. Kaliska 52 
6. 627621371 
7. spnoweskalmierzyce@onet.pl 
8. sppn.noweskalmierzyce.pl 
 
 
 

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Agnieszka Machlańska- pedagog 
 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 

innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 

 

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy młodych ludzi i ich rodziców na temat praw i 
obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa. Ponadto organizowane spotkania mają  
funkcję profilaktyczną chroniącą młodych ludzi przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne. 
Organizowanie spotkań  z prokuratorem  rozpoczęto w  2013 roku i realizowane są cyklicznie w 
każdym roku szkolnym. Natomiast skierowane są do uczniów i rodziców najstarszych klas. Podczas 
swoich wystąpień prokurator poruszał kwestię odpowiedzialności karnej nieletnich, ich aktywności 
w sieci oraz związanych z tym zagrożeń, a także grożących  konsekwencji. Rodzice zostają 
poinformowani  o zagrożeniach, na które mogą być narażone ich dzieci oraz symptomach 
wskazujących, że dzieje się coś niepokojącego. Podczas spotkań zarówno uczniowie jak i rodzice 
mogli zadawać pytania, licząc na wyjaśnienie nurtujących ich kwestii. 
 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

Uczniowie i rodzice  uczestniczący w spotkaniach  mają możliwość znaleźć się „bliżej prawa”. 
Kontakty z prokuratorem, który na co dzień ma styczność z przestępczością młodzieży , mają bardzo 
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dużą wartość dydaktyczną i profilaktyczną. Kierowane wskazówki do rodziców uczniów mogą 
wyczulić ich na niewłaściwe zachowania  dzieci i pozwolić na zareagowanie w odpowiednim 
momencie. Natomiast uczniowie świadomi konsekwencji swoich zachowań mogą uchronić się przed 
wkroczeniem na drogę przestępstwa. Najważniejszą korzyścią jest podniesienie świadomości 
prawnej uczniów i rodziców. 

 
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

Spotkania z prokuratorem są bardzo interesującą formą edukacji przez fachowca – praktyka w 
zakresie edukacji prawnej zarówno wśród uczniów jak  i rodziców. 
 
 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

http://sppn.noweskalmierzyce.pl/pl/news/spotkanie-z-prokuratorem-0 

http://sppn.noweskalmierzyce.pl/pl/news/spotkanie-z-prokuratorem 

 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 
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