
W dniach od 14 – 18 listopada 2016 roku, z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw 

Dziecka, we wszystkich klasach I – VI  nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 22 w Płocku przeprowadzili zajęcia wychowawcze, podczas których 

analizowali treści Konwencji o Prawach Dziecka w 

formie gier i zabaw, scenek teatralnych, zagadek, 

rebusów, konkursów wiedzy i plastycznych (w klasach 

młodszych), dialogów, debat. Uczniowie dyskutowali, 

próbując odpowiedzieć na pytanie: „Jakie prawo 

dzieci chciałyby dodać do istniejących praw 

zamieszczonych w Konwencji o Prawach Dziecka”. 

23 listopada 2016 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta  akademia przygotowana 

przez pedagogów szkoły: Martę Zawidzką i Beatę Cieśleńską. (zał. zdjęcia). Stanowiła ona 

podsumowanie klasowych debat. Podczas prezentacji (zał.) opracowanej przez studentów PWSZ 

w Płocku, pod kierunkiem pani Beaty Cieśleńskiej, uczniowie przypomnieli sobie: czym jest 

Konwencja o Prawach Dziecka, jakie treści zawiera i jaką rolę odegrała Polska w jej uchwaleniu. 

W drugiej części akademii przedstawiciele wszystkich klas I – VI zaprezentowali na forum 

wypracowane w klasach swoje wspólne stanowisko na temat prawa, którego ich zdaniem brakuje   

w Konwencji o Prawach Dziecka lub w Statucie naszej szkoły.  Oto niektóre z propozycji dzieci:  

 -  Prawo do pomagania słabszym (ludziom i zwierzętom). 

 - Prawo do życia. 

- Dzieci pragną samodzielnie decydować o tym, co chcą kupować. Chcą na zakupy chodzić same 

i nie pytać o pozwolenie ani taty, ani mamy. 

- Chcą, aby na stołówce szkolnej częściej były naleśniki - co drugi dzień !!! 

-Prawo do takiej nauki, aby osiągać sukcesy i w przyszłości wykonywać wymarzony zawód. 



- Prawo do dłuższych wakacji i prawo do przynoszenia 

swoich zwierzątek na lekcje.  

 - Prawo do pozostawania w czasie przerw w sali 

lekcyjnej, w celu poczytania w ciszy książki. 

- Prawo do samoobrony, gdy ktoś je skrzywdzi, bez 

ponoszenia za to konsekwencji. 

- Prawo do prawdy. 

- Prawo do cichych przerw międzylekcyjnych i zdrowej żywności w sklepiku szkolnym. 

- Prawo do chodzenia do szkoły w trakcie obecnych wakacji, a w pozostałe miesiące, żeby były 

wolne. By wszystkie dzieci byłyby szczęśliwe i zadowolone.  

- Premia pieniężna, wypłacana co miesiąc, dla wszystkich dzieci, które osiągają bardzo dobre 

wyniki w nauce. 

- Prawo do samodzielności. 

- Prawo dzieci do bezpłatnego korzystania z miejsc rozrywki (dzieci w biednych rodzin nie mogą 

korzystać z tej oferty). 

- Prawo wyboru przyjaciół i sposobu spędzania z nimi czasu wolnego oraz prawo wyboru kolegi 

do wspólnego siedzenia w ławce.  

- Prawo do posiadania własnego zwierzątka. Prawo do darmowego korzystania z dóbr kultury do 

18 roku życia.  

- Prawo do nauki w szkole w obecności zwierząt domowych. Dziecko ma prawo raz w roku 

przyprowadzić do szkoły zwierzę domowe. Pupil towarzyszy dziecku na każdej lekcji przez cały 

dzień. 

- Prawo do życia w państwie , w którym panuje pokój ( nie ma wojny).  

- Prawo do dłuższych przerw. Prawo do przebywania w samotności, jeśli tego potrzebują.  

- Prawo do decydowania o polityce mojego państwa. 

- Prawo do sprawiedliwego traktowania wszystkich dzieci przez rówieśników i dorosłych; 

obiektywnego oceniania przez rodziców postępowania dzieci bez wyróżniania i usprawiedliwiania 

własnych. 

- Prawo do radości. Chcemy, aby każde dziecko mogło żyć i wychowywać się w miłej i radosnej 

atmosferze, mogło bawić się i uśmiechać. 

- Prawo do używania urządzeń elektronicznych na terenie szkoły podczas przerw. 



 - Prawo do własnych marzeń i wyborów oraz do dążenia do ich realizacji. Każde dziecko chce 

robić w życiu rzeczy, które czynią je szczęśliwym. Tylko wtedy możemy osiągnąć coś wielkiego. 

- Prawo do spędzania przerw śródlekcyjnych na świeżym powietrzu.  

- Prawo do głosowania od 11 roku życia; prawo do dłuższych wakacji. 

 - Prawo do jednego sprawdzianu w tygodniu. 

- Prawo do uzyskania szybkiej i skutecznej pomocy dla dzieci ofiar 

przemocy. Prawo do szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa. Prawo do 

wolności życia bez osób uzależnionych i współuzależnionych.   

 - Prawo do doceniania wysiłku.  

 - Prawo do dysponowania własnymi rzeczami. 

- Państwo nie może dopuścić do nielegalnego wywozu dzieci za granicę. Prawo do odrabiania 

lekcji w szkole do godziny 16.00. Prawo do pozostawiania książek w szafkach szkolnych. 

- Prawo do jednego wolnego od zajęć lekcyjnych dnia w tygodniu (najlepiej wolne środy). 

- Tablet moim podręcznikiem. 

Kontynuacją Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w naszej placówce jest 

corocznie organizowany Dzień Patrona Szkoły -  Janusza Korczaka. Podczas Dni Kultury 

Szkolnej odbędzie się akademia „Janusz Korczak – patron dziecięcych marzeń” oraz konkurs 

wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka. 

Uczniowie wystąpili także z prośbą do Dyrektora Szkoły, aby w szkole pojawił się 

Rzecznik Praw Dziecka. Obecnie trwają prace nad wyznaczeniem terminu głosowania przez 

dzieci. 

 

                                                                                           Beata Cieśleńska 

                                                                                           Marta Zawidzka 

 


