
PROGRAM OBCHODÓW 

OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA POD HASŁEM 

 

„Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka" Janusz Korczak 

Celem ustanowienia tego wyjątkowego dnia jest podkreślenie, że prawa dzieci stanowią 

integralną część praw człowieka. Coroczne obchody, odbywające się w naszej gminie, to 

doskonała okazja do upowszechniania i promocji zapisów Konwencji o prawach dziecka, 

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, której Polska jest sygnatariuszem. Dzięki 

uczestnictwie w nich można będzie poszerzyć wiedzę o prawach dziecka, zapoznać się                     

z problemami, na jakie napotyka ich realizacja oraz ze stereotypami z nimi związanymi. 

Cele: 

Poznanie praw dziecka i ich znaczenia zarówno przez dzieci jak i dorosłych 

mieszkańców naszej gminy 

PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA -Wszystkie dzieci mają takie same prawa, bez 

względu na płeć, kolor skóry, język, religię itp. 

PRAWO DO OCHRONY PRZED -Dzieci mają prawo do ochrony przed przemocą, 

wyzyskiem, porwaniem, zaniedbywaniem. 

PRAWO DO TOŻSAMOŚCI -Dzieci mają prawo do imienia, nazwiska i narodowości.  

PRAWO DO POZIOMU ŻYCIA NIEZBĘDNEGO DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU 

DZIECKA -Dzieci mają prawo do tego, aby się właściwie rozwijać, dobrze odżywiać i mieć 

schronienie. 

PRAWO DO OPIEKI -Dzieci niepełnosprawne mają prawo do specjalnej opieki i edukacji.  

PRAWO DO NAUKI -Dzieci mają prawo do bezpłatnej edukacji. 

 

Uczestnicy : uczniowie SP w Pieckach i Nawiadach 

Organizator : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach 

Współorganizatorzy: 

 Urząd Gminy Piecki 

 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach 

 Szkoła Podstawowa w Nawiadach 

 

Przebieg: 

1. 7.11.2019-20.11.2019 konkurs plastyczny w szkołach w Nawiadach i Pieckach 

      2.  7.11.2019-20.11.2019 konkurs literacki w szkołach w Nawiadach i Pieckach 



Cele konkursów: 

– rozpowszechnianie idei Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, 

– popularyzacja życia i twórczości Janusza Korczaka – obrońcy praw dziecka, 

– inspirowanie do rozwijania zdolności plastycznych i literackich uczniów. 

 

"Prawa dziecka" Janusz Korczak 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 

 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los odmienić, 

Spisali dla was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta 

Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, 

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

Tak się tu wiersze poukładały, 

Prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej, jak umiecie. 

 

 

http://www.przedszkolekorczaka.pl/aktualnosci/141-prawa-dziecka


 

 

 

 

 


