
 



 
 
Każde dziecko, bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość itd. wymaga szczególnej opieki i ochrony, a rolą dorosłych 
jest wspieranie go w rozwoju, z poszanowaniem jego godności, tożsamości, prywatności. Dlatego też przygotowaliśmy 
zbiór najważniejszych informacji, które będą dla Was drogowskazami.  
 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 
 

MAM PRAWO DO… 

 życia i rozwoju 

 tożsamości 

 wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania 

 swobody myśli, sumienia i wyznania 

 wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami 

 nauki 

 informacji 

 wolności od przemocy 

 ochrony zdrowia 

 godziwych warunków socjalnych 

 wypoczynku i czasu wolnego 

 korzystania z dóbr kultury 

 znajomości swoich praw 
GDZIE SZUKAĆ POMOCY??? 
 

 Dorośli, którym ufasz- rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pedagog/psycholog szkolny 

 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży- 116 111, www.116111.pl 

 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci- 800 100 100 

 Bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli- 800 080 222, 
www.liniadzieciom.pl 

 Telefon Rzecznika Praw Dziecka- 800 12 12 12, www.brpd.gov.pl  

 Numer SOS Linia Pomocy Pokrzywdzonym- 222 309 900 

 Rzecznik Praw Pacjenta- 800 190 590 
 
 

http://www.116111.pl/
http://www.liniadzieciom.pl/
http://www.brpd.gov.pl/


 
 

        Pedagog szkolny Anna Badyl 

Wiersz pt. "PRAWA DZIECKA" - Janusz Korczak  

 

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,  

Spisali dla was mądre prawa.  

Więc je na co dzień i od święta  

Spróbujcie dobrze zapamiętać:  

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,  

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.  

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi  

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.  

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,  

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.  

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,  

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.  

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,  

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.  

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,  

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.  

Tak się tu wiersze poukładały,  

Prawa dla dzieci na całym świecie,  

Byście w potrzebie z nich korzystały  

Najlepiej, jak umiecie. 

 

 


