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„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, 

Stworzyli dla Was mądre prawa…” 

M. Brykczyński 

 



 

Co to są prawa dziecka? 

 

Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię 

swojej osobowości musi rozwinąć.  Dzieci są najmłodszymi obywatelami kraju i ich prawa 

mieszczą się w prawach przysługujących wszystkim członkom społeczeństwa. Ze względu na 

niezaradność i niedojrzałość psychiczną, dziecko wymaga specjalnej ochrony tak przed, jak i 

po urodzeniu.    

Krótka historia powstania Praw Dziecka. 

20.11.1989r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

„Konwencja o Prawach Dziecka”. Przez Polskę ratyfikowana 07.06.1991r.. Ponadto, państwa 

zobowiązały się do dostosowania instytucji publicznych do działań na rzecz ochrony praw 

dziecka. W Polsce Konstytucja RP z 1997 r. ustanowiła instytucję Rzecznika Praw Dziecka, 

który stoi na straży praw i wolności dziecka. Zgodnie z Konwencją dziecko jest podmiotem 

praw i wolności, a nie przedmiotem praw innych osób. Konwencja dbając o dobro dziecka 

nakłada na rodziców i wszystkie inne osoby, w tym również nauczycieli oraz organy władzy 

państwowej obowiązek kierowania się we wszelkich działaniach troską o najlepiej pojęty 

interes dziecka. 

Jakie prawa ma dziecko? 

Prawa dziecka dotyczące przedszkolaków można podzielić według następujących kategorii :  

Prawa i wolności osobiste to :- prawo do życia i rozwoju, 

- prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym 

pochodzeniu), 

- prawo do swobody myśli, 

- prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, 

w postępowaniu administracyjnym i sądowym, 

- prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z 

nimi, 

- prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i 

wszelkiego okrucieństwa, 

Prawa socjalne to : 

- prawo do odpowiedniego standardu życia, 

- prawo do ochrony zdrowia, 

- prawo do zabezpieczenia socjalnego, 

- prawo do wypoczynku i czasu wolnego. 

Prawa kulturalne to : 

- prawo do nauki, 

- prawo do korzystania z dóbr kultury, 

- prawo do informacji, 

- prawo do znajomości swoich praw. 

Dzieci o swoich prawach dowiadują się zazwyczaj w pierwszej kolejności w domu 

rodzinnym. Największy obowiązek konwencja kładzie na barkach rodziców, to oni jako 

autorytet dziecka winni zapewniać swoim pociechom poczucie bezpieczeństwa, dbać o ich 

harmonijny rozwój oraz uświadomić o ich prawach. W przedszkolu, gdzie prawa dziecka są 

priorytetem  dba się o regularne rozwijanie u dzieci pożądanych umiejętności z nimi 

związanych. Im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: 

sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej i szybciej 

zdobędzie umiejętności społeczno - moralne. Aby zapoznać dziecko z powyższym tematem 

niezastąpiona okazuje się literatura dziecięca, która bawiąc - uczy. Przede wszystkim należy 

dać dziecku swobodę w wyrażaniu siebie oraz swoich myśli w różnych formach ekspresji. 



Niebagatelna okazuje się atmosfera i klimat panujący w czasie poznawania swoich praw, ale 

także respektowania praw innych osób. Należy jak najbardziej ujednolicać oddziaływania 

pomiędzy rodzicami i przedszkolem, gdyż wyniesione z domu rodzinnego doświadczenia 

mogą pomóc lub utrudnić realizację edukacji praw dzieci. 
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 Wydarzyło się: 

❖ Obchody Dnia Dziecka . 

❖ Udział w teatrzyku „ Niezwykłe przygody smoka obiboka”. 

❖ Udział w zabawach i doświadczeniach EDUFAN- „ U V i jego tajemnice”, 

„Roboświat”.  

❖ Zajęcia sportowe ,,Beniaminek 03’’ –grupa III, IV, V, VI. 

❖ Spotkania w ramach projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody”- z muzykiem, 

żołnierzem. 

❖ „Zielona lekcja z ptakami”- udział w zajęciach z żywymi ptakami. 

❖ Zajęcia otwarte dla rodziców- grupa IV, V. 

❖ Udział w koncercie muzycznym w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły 

Muzycznej.  

❖ Koncert muzyczny- Spotkania z panią muzyką. 

❖ Udział w akcji „Zbieramy dary dla hospicjum”. 

❖ Udział w akcji ZUOK Stary Las „Zbieramy zużyte baterie” oraz „Zbieramy 

makulaturę”. 

❖ Konkurs Piosenki Religijnej- grupa V. 

❖ Przegląd Piosenki Przedszkolnej. 

❖ Wycieczki autokarowe- grupa III, IV, V, VI. 

❖ Pożegnanie przedszkola- bal przedszkolaków- grupa IV, V, VI. 

 

 

 

 

 



WAKACYJNE RADY DLA DZIECI   

  Już się zbliża lato, czas radości, słońca, 

wielu przygód i zabaw bez końca! 

            Jednak w czasie zabaw 

             musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.   

        1.  Właściwie przygotowane dzieci do opalania,  

              gdy słoneczko świeci, 

              noszą czapki, chustki, chronią swoje głowy. 

              Kremy z filtrem stosują, 

              swoje ciało nim smarują. 

          2. W czasie letniego wypoczywania  

              pamiętajcie o zasadach 

              bezpiecznego zachowania!!! 

              Bo nad wodą jakieś nieszczęście 

              przydarzyć się może.  

          3. W miejscach strzeżonych się kąpiemy,  

               ale tylko wtedy, gdy dorosły ci pozwoli. 

               Nigdy nie skacz na główkę do wody, 

               bo są ku temu ważne powody! 

               Możesz stracić zdrowie, życie, 

               nawet jeśli pływasz znakomicie! 

           4. W czasie wędrówki po lesie  

               wszystkie grzyby sprawdzaj w atlasie. 

           5. Zakładaj gumowce albo trapery  

               bo sandałki nie nadają się na leśne spacery. 

               W lesie, kiedy spotkasz zwierzę, 

               nie zbliżaj się do niego - z daleka oglądaj! 

               Musisz uważać jeszcze na różne owady i kleszcze!! 

               Przede wszystkim nie rozpalaj ognisk w lesie!!!!! 

            6. Nie drażnij zwierząt na podwórku czy łące,  

                bo ci się jakieś nieszczęście przydarzyć może 

                i cię zwierzątko ugryzie lub ubodzie! 



            7. Nie drażnij pszczół ani innych owadów,  

                nie będzie ci trzeba robić okładów. 

             8. Maszyny rolnicze nie są do zabawy,  

                  więc się nimi nie baw! I już nie ma sprawy. 

            9. Mów rodzicom, gdzie będziesz się bawić.  

                  Nie mów nigdy, że nikogo nie ma w domu. 

                 Nigdy nie otwieraj drzwi nieznajomemu.                                                                     

                                                      Nie przyjmuj od obcych prezentów.                                       

                                                      I pod żadnym pozorem nie chodź z nimi tam,     

                                                      gdzie cię zapraszają.                                     

                    Nie ufaj nikomu.!! 

 

 

  

Gdy grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń 

112 numer alarmowy 

do  wszystkich służb ratunkowych; 

policja 997 

straż pożarna 998 

pogotowie ratunkowe 999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


