Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Jana Sieka

Prawa dziecka
Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w
Polsce przez UNICEF, bo 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwracający
uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji, które są niezwykle aktualne w Polsce, gdzie obywatele oraz społeczności
szkolne i przedszkolne ciepło przyjęły i okazały wsparcie uchodźcom uciekającym w tym roku przed wojną w Ukrainie.
Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest
przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od
pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy
poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać
niesprawiedliwego traktowania.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu,
w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. W obchody włączyła się także nasz placówka.
Wszyscy w tym dniu ubrali się na niebiesko, dodatkowo każdy otrzymał niebieski balon, na którym mógł umieścić
wybrane prawo, by wracając do domu zainteresować innych.
Podnoszenie świadomości pośród dzieci, jak i dorosłych na temat praw dziecka, stanowi klucz do tworzenia
przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.
Dla osób, które odwiedzają naszą szkołę, wykonano gazetkę zawierającą „Prawa dziecka”, którą umieszczono w
wejściu do szkoły, by tak ważne zagadnienie nie było nikomu obce. Rodzicom uczniów udostępniono prezentację o
prawach dziecka poprzez dziennik Librus.
W klasach I - VIII przeprowadzono zajęcia w oparciu o przygotowane przez UNICEF scenariusze pt.: „Prawa dziecka integracja i włączanie”. Ponadto uczniowie oglądali dostępną prezentację pt.: „Czy znasz swoje prawa? – sprawdź,
których praw dotyczą kolejne filmiki”. (https://view.genial.ly/5fabdc8e316b3b0cf52dfcb5/presentation-prawa-dziecka
),
Inne działania młodych znawców swoich praw to: uzupełnianie tekstu o Konwencji praw dziecka, puzzle,
rozwiązywanie zadań z użyciem aplikacji www.kahoot.it czy wspólny śpiew piosenki „Dziecka prawa”. Ogromną
radość sprawił wszystkim wspólny taniec, bo „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”- J. Korczak.
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