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1. Zajęcia odbywają się od klasy 4 do 8 i trwają przez jedno półrocze w formie lekcji dla całej klasy
oraz z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
2. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. Uczeń, którego rodzic (prawny opiekun) nie złoży oświadczenia do dyrekcji szkoły o rezygnacji
z udziału w zajęciach WDŻ zobowiązany jest do:
 uczestnictwa w lekcjach zgodnie z planem lekcji swojej klasy,
 posiadania zeszytu jako narzędzia pracy na zajęciach,
 odpowiedniego zachowania: każdy jest współautorem atmosfery panującej w klasie
– starajmy się o wzajemny szacunek, życzliwość oraz kulturalną komunikację.
4. Aktywne uczestnictwo ucznia podczas zajęć może być nagrodzone pochwałą, np. za:
 poprawne odpowiedzi, zasadne pytania i ciekawe wypowiedzi oraz zaangażowanie
w dyskusję bez poniżania osób mających inne zdanie,
 współtworzenie lekcji przez przygotowanie prezentacji, plakatu, referatu, itp.,
 zgodną pracę w zespole, pomoc koleżeńską,
 systematyczne prowadzenie zeszytu, oryginalne notatki, np. graficzne przedstawianie
wniosków, mapy myśli,
 proponowanie ważnych tematów związanych z przedmiotem, które aktualnie
wymagają omówienia lub są w zainteresowaniu większości uczniów,
 zwracanie uwagi na optymistyczne wydarzenia i informowanie o pozytywnych
przejawach życia codziennego (w tym roku szkolnym jesteśmy poszukiwaczami dobra
w świecie negatywnych newsów).
5. W związku z pandemią i obowiązkiem noszenia maseczek na terenie szkoły, uczniowie mogą
– kulturalnie siedząc w ławkach – zjeść posiłek i napić się w czasie lekcji WDŻ.
6. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach (gdy był w tym dniu na innych lekcjach)
skutkuje informacją do rodziców o samowolnym opuszczeniu szkoły.
7. W przypadku nauczania zdalnego uczeń powinien zalogować się do wskazanej przez
nauczyciela platformy (→ Microsoft Teams), a pozostałe zasady uczestnictwa, aktywności
i uzyskiwania pochwał są aktualne (jw.).
8. Nauczyciel zobowiązuje się do przekazywania wiedzy prorodzinnej, prospołecznej,
prozdrowotnej w sposób interesujący, do czuwania nad atmosferą sprzyjającą wzajemnym
serdecznym kontaktom, do udzielania odpowiedzi i potrzebnego wsparcia uczniom
oraz poszanowania autorytetu ich rodziców.
Obecność Wszystkich Uczniów mile widziana.
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