
„DLA KAŻDEGO DZIECKA, DZIECIŃSTWO!” 

 

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Słotwinie przyłączył się w tym roku do 

udziału w akcji -Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. 

Dołączyliśmy tym samym do grona ponad 3 tysięcy placówek w Polsce, 

które w wyjątkowy sposób będą świętować dzień wszystkich dzieci na 

świecie i 20. XI obchodzić 30 rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach 

dziecka!  

Pamiętajmy o kolorze niebieskim we wszystkich działaniach, bo to 

wyróżnia świętowanie Dnia Praw Dziecka z UNICEF.  

 

Harmonogram działań w ramach projektu „ Szkoła ważnych praw” 

w r. szk. 2019/2020 wzbogacony uczestnictwem w akcji UNICEF 

 

L. 

P.  

Nazwa zadania Działania/ przebieg Termin Realizatorzy 

1.  Rozpoczęcie 

projektu -uroczyste 

spotkanie 

społeczności 

szkolnej z okazji 

Międzynarodowego 

Dnia Praw Dziecka z 

UNICEF 

 

1. Apel  z okazji 30 

rocznicy uchwalenia 

Konwencji o prawach 

dziecka 

2. Przedstawienie zadań 

do realizacji w ramach 

projektu 

3. Prezentacja 

multimedialna/ film na 

temat praw 

4. Ogłoszenie plebiscytu 

na 

najsympatyczniejszego 

ucznia/ 

najsympatyczniejszą 

uczennicę roku 

20. XI Pedagodzy 

szkolni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



szk.2019/ 2020 

5. „Marsz Praw 

Dziecka” – kl. 0 – III  

 

Wychowawcy 

0 - 3 

2. Zadania do realizacji 

w klasach 

1. Przeprowadzenie 

zajęć na temat praw 

zgodnie ze 

scenariuszami UNICEF 

2. Pogłębianie wiedzy na 

temat praw z 

wykorzystaniem 

różnych źródeł, w tym 

TIK, 

3. Quizy Kahoot na 

temat praw-i  wyłonienie 

klasowych ekspertów 

4. Przeprowadzenie 

konkursu plastycznego 

we wszystkich klasach  

na temat „ Dla każdego 

dziecka, dzieciństwo!” 

5.Zorganizowanie 21. XI 

Dnia Życzliwości- 

wszyscy ubrani na żółto 

i inne propozycje – 

drzewo życzliwości, 

6. Stworzenie słów 

piosenki o idealnym 

dzieciństwie do znanej 

melodii, którą uczniowie 

lubią  do prezentacji w 

trakcie podsumowania 

projektu ( opcjonalnie 

dla chętnych) 

21XI- 

04 XII 

Wychowawcy 

 

n-l 

informatyki 

Szkolny 

Rzecznik 

Praw Dziecka 

 Wszyscy 

uczący 

 

3. Podsumowanie 

projektu- 

EKSPOZYCJA 

1.Spotkanie całej 

społeczności szkolnej i 

zaproszonych gości 

2. Program artystyczny 

w wykonaniu kl. III i 

VI– inscenizacja „ Słup 

soli” 

3. Spotkanie z 

członkami Kapituły 

Orderu Uśmiechu – p. 

10 XII Wychowawcy 

Kl. 0 - VIII 

pedagodzy 

Szkolny 

Rzecznik 

Praw Dziecka 

 Wszyscy 

uczący 

 



W Klinowską                  

i p. W Klinowską –

Deką, przedstawicielami 

władz lokalnych i 

innych zaproszonych 

dorosłych troszczących 

się o respektowanie 

praw dziecka (policjant, 

ksiądz, pielęgniarka, 

strażak, KGW, rodzice) 

- debata na temat istoty 

wybranych praw  

4. Rozstrzygnięcie 

zaplanowanych 

konkursów – „ Klasowi 

eksperci od praw” oraz 

plastycznego – 0 - VIII 

– galeria prac 

nagrodzonych 

 

 


