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Prawa dziecka 
Prawa dziecka dziecko zna 

I chętnie ich używa. 

Odpoczywać trzeba też, 

Lecz do nauki dziecko ma chęć. 

Każdy prawa dziecka zna 

I ich raczej przestrzega. 

Dorośli, mali w Polsce Dzień Praw Dziecka świętują, 

Dzieci z dorosłymi się radują. 

Amelia Pogodzik kl. 4a 

Prawa dziecka 

Kiedyś dzieci praw nie miały, 

lecz nareszcie je dostały. 

Prawa dziecka – ważna sprawa. 

Do nauki – to podstawa. 

By móc żyć – to oczywiste. 

By móc mieszkać z rodzicami 

i z babciami i wujkami.  

By tożsamość swą posiadać, 

a do pracy rąk nie wkładać.  

Więc korzystaj z nich kolego, 

bo Twe prawa są do tego! 

Marcelina Górecka kl. 5a 

Witajcie drodzy czytelnicy!  

   W listopadzie przypada 30 rocznica powstania „Konwencji o Prawach Dziecka”, najważniejszego 

dokumentu dotyczącego praw dzieci.  Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z 

promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie dzia-

łacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia 

międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF.  

    W naszej gazetce zamieściliśmy różne artykuły przybliżające tematykę praw dziecka, zobacz-

cie, w jakiej formie je dla Was przygotowaliśmy.  

                                                                                                                                                          Redakcja        

Fot. Strona internetowa szkoły 
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 1          

2            

 3           

 4          

5           

1. Jest przyjacielem człowieka. 

2. Chodzą do niej codziennie dorośli. 

3. Występuje na scenie. 

4. Pijemy ją codziennie. 

5. Dużo drzew w mieście. 

Ala Czyżyk i Karina Królicka kl. 4a 

3) 

4) 

2) 

1) 

  1                

   2                 

   3              

 4                  

5                    

  6                

1. Może być karny lub drogowy. 

2. Pisany codziennie, podobny do pamiętnika. 

3. Może być odręczne lub drukowane. 

4. Jest taka „O Kluskowej Bramie”. 

5. Wkładamy tam ziemię i rośliny. 

6. Organizacja pomagająca dzieciom. 

Wiktor Konopka kl. 5f 

Znajdź hasło: 
3d, 3e, 1a, 4c, 1a 

1d, 4e, 2c, 1e, 1c,, 2e, 1a 

……………………………………    …………………………………….. 

Przygotowała: Rozalia Tadaj kl. 4a 
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1 A B C D E F 

2 G H I J K L 

3 M N O P R S 

4 T U W Y Z   

    1                  

2                      

  3                    

    4                   

    5              

    6                     

1. Instrument muzyczny, wygląda jak 

mała gitara. 

2. Noszony w plecaku, na przybory 

szkolne. 

3. Jest ich mnóstwo w bibliotece. 

4. Mała słodycz owinięta w papierek.. 

5. W historii określenie czasu: może 

być nasza, lub przed naszą  … 

6. Można wykonać aparatem lub … te-

lefonem.                   Alicja Polus kl. 5a 

1. W szkole przede wszystkim jest … 

2. Inaczej opiekunka do dziecka. 

3. Oglądamy tu filmy na dużym ekra-

nie. 

4. Mama i tata. 

5. Siostra lub brat. 

6. „Zabawa” po angielsku. 

Zuzanna Kogut kl. 5g 

   1              

     2             

    3            

4                   

 5                     

     6          



 6 

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
    Pewnego dnia, nie tak dawno temu, bo zaledwie przed trzydziestoma laty, dorośli podjęli wspól-

ną decyzję, że wszystkie dzieci, ze względu na swój wiek, potrzebują specjalnych praw, które 

zapewnią im warunki do prawidłowego rozwoju, ale też odpowiednią opiekę i ochronę. Przygotowali 

dokument, w którym zamieścili wszystkie prawa dziecka i nazwali go „Konwencją o Prawach Dziec-

ka”. Z tej okazji 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.  

    W tym roku, po raz pierwszy w swojej historii, do obchodów tego wyjątkowego święta dołączyła 

nasza szkoła. Z tej okazji w holu została zorganizowana wystawa oraz happening, a wszystko po 

to, by przypomnieć i utrwalić w głowach naszych uczniów treść Konwencji Praw Dziecka. Nasze 

dzielne „świetliczaki” przygotowały także przepiękne wizerunki dzieci z najważniejszymi ich zda-

niem prawami (za ten wspaniały pomysł dziękujemy pani Krystynie Kwasigroch). Podczas uroczys-

tych obchodów nie zabrakło także konkursu wiedzy o prawach dziecka oraz słodkiego poczęstun-

ku.                                                                                                                     P. Joanna Dominik 

     W dniu 3.12.2019 w naszej szkole odbył się koncert podsumowujący obchody trzydziestole-

cia ustanowienia Konwencji o Prawach Dziecka. Szkolne pacynki – Adela i Monika – zabrały nas w 

podróż dookoła świata, aby sprawdzić czy wszystkie dzieci na całym świecie mają takie same 

prawa.  

     W czasie koncertu uczniowie z grup świetlicowych pań: Justyny Bejmowicz, Małgorzaty Ku-

rek, Joanny Karpińskiej i Barbary Rejek oraz klas: 3a, 6b i 6e, zaprezentowali przepiękne tańce 

z najdalszych zakątków naszego globu. W czasie koncertu naszym Artystom udało się rozbawić, 

wzruszyć, a przede wszystkim zachwycić zgromadzoną publiczność.  

     Na zakończenie uroczystości, uczniowie przekazali pani wicedyrektor Jolancie Skotnickiej 

wyjątkowe odznaczenie – „Gwiazdę Szeryfa Praw Dziecka”.                                                                

                                                                                                                       P. Joanna Dominik 
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Od bitej dziewczynki do Konwencji Praw Dziecka 
     Prawa dziecka nie mają długiej historii. Dopiero na przełomie XVIII i XIX w. zaczęto zauwa-

żać, że dzieci potrzebują opieki i ochrony. Działalność międzynarodowego ruchu jest związana z 

tragicznym życiem 8-letniej Mary Ellen Wilson z Baltimore. Dziewczynce, regularnie bitej przez 

matkę, pomogli członkowie stowarzyszenia na rzecz przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwie-

rząt. Pod wpływem tego wydarzenia w USA od 1874 r. zaczęły powstawać organizacje walczące z 

przemocą wobec najmłodszych. Potem podobne stowarzyszenia zakładano w innych krajach.  

    Po raz pierwszy prawa dziecka spisano w 1924 r. w Deklaracji Genewskiej. W 1946 r. powołano 

do życia organizację UNICEF. W 1978 r. Polska złożyła propozycję projektu Konwencji o Pra-

wach Dziecka, którą przyjęto ponad 10 lat później.  W 1990 r. w Nowym Jorku odbył się Świato-

wy Szczyt w Sprawie Dzieci.                                                                Izabela Rzatkiewicz kl. 6g      

Wywiad z Panią Małgorzatą Bogdańską-Bodych 
1. Jak długo pracuje Pani w naszej szkole? 

Pracuję w SP 118 we Wrocławiu 15 lat. 

2. Czy bycie wychowawcą klasy jest trudne? 

Czasami tak, ponieważ często wymaga to rozstrzygania sporów, indywidualnego podejścia do 

każdego ucznia. 

3. Dlaczego w tym miesiącu mówimy tyle o prawach dziecka? 

W tym roku 20 listopada mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu, stano-

wiącego o prawach najmłodszych (Międzynarodowy Dzień 

Praw Dziecka z UNICEF) 

4. Jak często, jako wychowawca, rozmawia Pani z dziećmi 

o ich prawach? 

Bardzo często przypominam uczniom, że oprócz obowiązków 

mają swoje prawa, szczególnie na godzinach wychowawczych 

lub w trakcie indywidualnych rozmów. 

5. Czy według Pani, uczniowie naszej szkoły znają swoje 

prawa? 

Myślę, że nie wszyscy znają swoje prawa, dlatego rolą nauczyciela, a szczególnie wychowawcy, 

jest informowanie o tym uczniów. 

6. Jak Pani myśli, kto powinien pomagać dzieciom poznawać swoje prawa? 

Wszystkie osoby dorosłe, które mają wpływ na ich rozwój i wychowanie: rodzice, nauczyciele, 

psychologowie, pedagodzy oraz media (TV, Internet). 

7. Jak dzieci powinny mądrze korzystać ze swoich praw? 

W niektórych częściach świata np. Azji czy Afryce dzieci są zmuszane do ciężkich prac fizycz-

nych, nawet po 12 godzin, nie chodzą do szkoły, nie mogą się bawić, nie jest zapewniona im opieka 

medyczna np. szczepienia. Nie wiedzą, że mają jakiekolwiek prawa. Dlatego bardzo ważne jest, 

aby uświadamiać dzieci w Polsce i na świecie, żeby w pełni korzystały z tego, co jest im dane, bo 

wpływa to na ich pełny rozwój, łatwiejszą przyszłość. 

     Dziękuję za rozmowę.                                   Wywiad przeprowadził: Mateusz Treliński kl. 5f 
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Jakie znasz prawa dziecka? 

- Dawid 2a: Prawo do odpoczynku. 

- Nadia 2a: Prawo do życia. 

- Ala 2c: Prawo do nauki. 

- Bianka 1a: Mam prawo do rozwijania pasji. 

- Amelia 1a: Prawo do wyrażania swojego zdania. 

- Anastazja 1a: Mam prawo do opieki. 

- Magda 1a: Prawo do zabawy. 

- Lena 1a: Prawo do miłości. 

     Uczniom naszej szkoły zadaliśmy pytania, dotyczące praw dziecka. Poniżej zamieszczamy 

odpowiedzi Waszych kolegów i koleżanek.  
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Wywiad z Panią Joanną Dominik 

1. Jak długo pracuje Pani w naszej szkole? 

Od ośmiu lat. 

2. Czy przez ten czas jest Pani opiekunem Klubu Szkół UNICEF? 

Nie. Opiekunem Klubu Szkół UNICEF jestem od września 2013 roku, czyli od momentu,       

w którym nasza szkoła przystąpiła do tej inicjatywy edukacyjnej. 

3. Dlaczego w tym miesiącu mówimy tyle o prawach dziecka? 

20 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy 

Dzień Praw Dziecka. W tym roku po raz pierwszy uroczystość ta 

była świętowana w naszej szkole – w związku z tym pojawiło się 

wiele inicjatyw dotyczących praw dziecka i częściej niż zwykle 

rozmawialiśmy na ten temat. 

4. Jak często rozmawia Pani z dziećmi o ich prawach? 

Staram się jak najczęściej rozmawiać z dziećmi o ich prawach. 

5. Czy według Pani, uczniowie naszej szkoły znają swoje prawa? 

Tak, myślę że uczniowie naszej szkoły znają swoje prawa. Mogliśmy do dostrzec podczas tego 

 rocznego happeningu zorganizowanego z okazji 30-lecia Konwencji Praw Dziecka. 

6. Jak Pani myśli, kto powinien pomagać dzieciom poznawać swoje prawa? 

Jeden z zapisów Konwencji mówi o tym, że dziecko ma prawo do znajomości swoich praw. Dla 

tego wszyscy dorośli powinni dbać o to, aby dzieci je znały.  

7. Jak dzieci powinny mądrze korzystać ze swoich praw? 

Chciałabym, aby uczniowie naszej szkoły szanowali swoje prawa. Nie mogą zapominać o tym, że  

jednocześnie są to prawa innych dzieci i oni także powinni ich przestrzegać. Na przykład, gdy  

przeszkadzają nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, pozbawiają siebie i pozostałych uczniów  

prawa do edukacji. 

                                                                       Dziękuję za rozmowę: Izabela Rzatkiewicz kl. 6g 

- Maja 1a: Prawo do tajemnic. 

- Asia 1a: Prawo do własnych decyzji. 

- Tobiasz 1a: Prawo do ochrony. 

- Lena 6a: Prawo do własnego zdania. 

- Kacper 5f: Prawo do ochrony. 

- Filip 5f: Prawo do nauki. 

- Kuba 6a: Prawo do życia. 

- Daniel 6a: Prawo do własnych poglądów. 

Amelia Pogodzik i Marta Surmiak kl. 4a 
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                           (zaznacz prawidłową odpowiedź) 

1. Kiedy powstał w Polsce urząd Rzecznika Praw Dziecka? 

  w 2002 roku 

  w 1986 roku 

  w 2000 roku 

2. Zaznacz, które prawo dziecka istnieje. 

  Prawo do czytania książek 

  Prawo do robienia zdjęć 

  Prawo do zabawy 

3. Która organizacja odpowiada za pomoc dzieciom? 

  UNICEF 

  UNESCO 

  UNIKIDS 

4. Konwencja o Prawach Dziecka została uchwalona: 

  w 1976 roku 

  w 1989 roku 

  w 2011 roku 

5. Dzień Praw Dziecka obchodzimy : 

  8 lutego 

  20 sierpnia 

  20 listopada                                                                          Autor: Wiktor Konopka kl. 5f    

    W listopadzie odbył się konkurs dla uczniów klas 1-3 pt. „Wymarzony świat dziecka w przyszło-

ści”. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy plastycznej prezentującej wyma-

rzony świat dzieci w przyszłości. Decyzją organizatorów wygrali następujący uczniowie: 

                              - z klas 2 i 3: 

I miejsce:  Tosia Wikar, Ania Janas – 3d 

II miejsce: Nikodem Konieczny – 3d 

III miejsce: Igor Popielarski, Gabriela Motyl – 3e 

Wyróżnienie: Natalia Marchewka, Tosia Szewczyk, Amelia Kowalczyk – 3d 

Jagoda Franczak, Kamila Kaczmarek, Adela Staniczek – 3e 

Julia  Żołądek , Apolonia Żak – 2b  

                     - z klas 1: 

I miejsce: Lena Pilc 1a 

I miejsce: Wiktoria Berenc  1a 

II miejsce: Hanna Okoniewska 1c 

III miejsce: Sofia Hasik, Hanna Gleń, Lena Gleń – 1a 

Wyróżnienie: Asia Szałapata, Amelia Pilc, Maja Gardyńska, Bianka Mielnikiewicz, Magdalena Ki-

siecka – 1a 

Michał Jakubowski, Nika Przybylak, Emilia Prokop, Kacper Grochowski, Daniel Chmielarz, Lena 

Wójcik, Jan Białyncki – 1c  

GRATULUJEMY! 
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Quiz o znajomości praw dziecka 


