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Human Rights start with Children Rights 
Children Rights were a topic during working on the project “Dignity and Justice for 

Us All”. 

The project aimed at the whole school society. The aims of the project were to 
promote Human Rights Act particularly Children Rights, its analysis, interpretation, and 
observation whether they are respected.  All the tasks were performed by a group of students 
of our school. 

The group of students with teachers and school psychologist created schedule of tasks: 
• children’s (classes I-III) march through the neighbourhood with slogan 

“Dignity and Justice for Us All”, 
• creating information board at school, 
• preparing lesson script for teacher’s hour, 
• organising History lesson about Children’s Rights, 
• creating some artwork and presenting it, 
• conducting Polish language lesson and presenting essays:  

“Not all children have happy childhoods”, 
• survey – “Democracy at school”, 
• “Kindness and rights respect week” – competition for the kindest and most 

respectful class. 

The first stage of the project was children’s (classes I-III) march through the 
neighbourhood with slogan “Dignity and Justice for Us All”. 

“I’m a child and I have Rights” – the topic of teacher’s hours during which children 
analysed some paragraphs of Children’s Rights Act. They also interpreted a poem “Children 
Rights” by Marcin Brykczyński. Pupils had an opportunity to present their opinions and 
discuss, they also learned where to find information about their rights. 

Pupils of fifth class prepared and presented essays, “Not all children have happy 
childhoods”, during Polish language class. In their essays, they described what they think is a 
happy childhood and times when they are not happy. Students talked about children working 
for money, starving, without the possibility of education and health care. They also 



considered examples of children from one parent families, from families where parents are 
alcohol addicts, children who are poor and children living in fear. 

After the presentation there was a discussion during which students gave examples of 
breaking children’s rights. At the end one of the student read a poem addressed to an adult: 

Respect me, so I would respect others. 
Forgive me, so I would forgive others. 
Listen to me, so I would listen to others. 
Don’t hit me, so I wouldn’t hit others. 
Don’t humiliate me, so I wouldn’t humiliate others. 
Don’t ridicule me. 
Don’t insult me. 
Don’t disregard me. 
Love me, so I could love. 
I learn from you. 

The rights that children learned about, they presented in artwork which were shown 
publically. Each class prepared information board in their classrooms, posters and comics 
titled: “Tolerance, I know what it means”. 

Another part of the project was conducted by school psychologist. It was “kindness 
and rights respect week”. All students individually as well as whole classes were evaluated by 
teachers considering behaviour and represented attitude both negative and positive. While 
creating rules of the competition School’s Code of Behaviour was used. During the final the 
best class won tickets to the cinema. 

Last but not least was a survey: “Democracy at school”. Children could anonymously 
answer the questions about their knowledge of their rights. There were also questions about 
how democracy works at school and whether children’s rights are respected, do children feel 
they are equal part of school society.  

The above presented work sums up the effect of the project. Analysis of the survey 
show that the goals of the project were met. Students know their rights, know how to defend 
them. Attitudes of another person’s dignity respect, justice an tolerance.  

 People who took part in the project: 
Teachers: Tamara Malendowicz, Emilia Konieczna, Małgorzata Lubomska, GraŜyna 
Raniszewska, Marzena Kopczyńska, Dorota Kozakiewucz. 
Students: Jędrzej Kamzalewski, Wiktoria Dębczyńska, Beata Trawińska, Michał Przybysz.  

 
„PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJ Ą SIĘ OD PRAW DZIECKA” 

 Myśl ta była motywem działań podczas realizacji projektu „Godność i sprawiedliwość 
dla kaŜdego z nas” w Szkole Podstawowej nr 23 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego we 
Włocławku. 

 Projekt działania lokalnego swym zasięgiem obejmował całą społeczność szkolną. 
Celem przedsięwzięcia było: propagowanie zapisów Konwencji Praw Człowieka,  
a w szczególności Praw Dziecka, ich wnikliwa analiza, interpretacja przez uczniów, 
prowadzenie obserwacji czy załoŜenia konwencji są respektowane i w jakim zakresie. 

 Wyłoniona grupa uczniów wspólnie z nauczycielami, Samorządem Uczniowskim  
i Pedagogiem Szkolnym opracowała harmonogram działań, który obejmował: 

- marsz dzieci z klas I-III przez teren osiedla pod hasłem „Godność i sprawiedliwość dla 
 kaŜdego z nas  

- wykonanie tablicy informacyjnej na forum szkoły, 



- przygotowanie scenariusza lekcji na godziny wychowawcze, 

- zorganizowanie lekcji historii „Prawa dziecka”, 

- wykonanie prac plastycznych i zorganizowanie wystawy, 

- przeprowadzenie lekcji języka polskiego i prezentacja referatów pt „Nie wszystkie dzieci 
mają szczęśliwe dzieciństwo”, 

- przeprowadzenie ankiety- „Demokracja w mojej szkole”, 

- wykonanie gazetek klasowych, 

- tydzień Ŝyczliwości i poszanowania praw -konkurs na najbardziej Ŝyczliwą klasę pod 
hasłem „Tydzień uprzejmości, tolerancji i poszanowania godności. 

 Pierwszym etapem projektu był przemarsz najmłodszych dzieci przez teren osiedla w 
pobliŜu szkoły. Uczniowie z własnoręcznie wykonanymi hasłami propagowali swoje prawa 
wśród lokalnej społeczności. 

 „Jestem dzieckiem i mam swoje prawa” to temat realizowany na godzinach 
wychowawczych. Uczniowie analizowali wybrane artykuły Konwencji Praw Dziecka, a takŜe 
dokonali interpretacji wiersza Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka”. Dzieci miały 
okazję do wyraŜania własnych opinii i słuchania opinii innych, dowiedziały się teŜ gdzie 
moŜna znaleźć informację na temat praw dziecka. 

 Uczniowie klas piątych na języku polskim przygotowali referat pt „Nie wszystkie 
dzieci mają szczęśliwe dzieciństwo. W swych pracach opisywały co rozumieją przez 
szczęśliwe dzieciństwo oraz przypadki gdy dzieci są go pozbawione. Przytaczały przykłady 
dzieci pracujących zarobkowo, głodujących, bitych, wykorzystywanych seksualnie, 
pozbawionych moŜliwości edukacji i opieki zdrowotnej. 

Przedstawiały swoje obserwacje o dzieciach z rodzin rozbitych, alkoholików, pozbawionych 
środków do Ŝycia, Ŝyjących w poczuciu zagroŜenia i cierpienia. 

Po prezentacji referatów odbyła się dyskusja, w której omawiano wiele innych przejawów 
łamania praw dziecka i czy dzieci mogą przyczynić się do poprawy istniejącej sytuacji. Na 
zakończenie jeden z uczniów przeczytał wiersz adresowany do kaŜdego dorosłego człowieka: 
 

Szanuj mnie, Ŝebym szanował innych. 

Wybaczaj, Ŝebym umiał wybaczać. 

Słuchaj, Ŝebym umiał słuchać. 

Nie bij, Ŝebym nie bił. 

Nie poniŜaj, Ŝebym nie poniŜał 

Rozmawiaj ze mną, Ŝebym umiał rozmawiać. 

Nie wyśmiewaj 

Nie obraŜaj  

Nie lekcewaŜ 

Kochaj mnie, Ŝebym umiał kochać. 

Uczę się Ŝycia od Ciebie 

 

 

 

 



 Poznane prawa uczniowie przedstawiali w formie plastycznej, a z wykonanych prac 
zorganizowano wystawę na forum szkoły. KaŜda klasa przygotowała takŜe gazetkę, krótkie 
komiksy i plakaty pt. „Wiem, co znaczy tolerancja” 

 W realizację projektu włączyła się pedagog szkolny, która zorganizowała 

akcję-konkurs „Tydzień uprzejmości ,tolerancji i poszanowania godności” 

Wszyscy uczniowie indywidualnie i jako cała klasa byli oceniani przez nauczycieli 
pod względem zachowania i reprezentowanych postaw zarówno pozytywnych jak i 
negatywnych. W kryteriach konkursu wykorzystano zapisy 

Szkolnego Kodeksu Zasad Zachowania. Finałem był wybór najbardziej Ŝyczliwej 
klasy, która w nagrodę otrzymała bilety do kina. 

W ramach akcji przeprowadzona została ankieta „Demokracja w mojej szkole”. 

Uczniowie mieli moŜliwość wypowiedzieć się jak funkcjonuje demokracja. 

Zawarte w ankiecie pytania dotyczyły między innymi: znajomości praw dziecka, ich 
respektowania w szkole, czy szkoła gwarantuje poszanowanie godności osobistej kaŜdego 
ucznia, czy uczniowie czują się równoprawnymi członkami społeczności szkolnej. 

 PowyŜsze działania były częścią podsumowującą projekt, ich analiza wykazała, Ŝe 
oczekiwane efekty zostały osiągnięte. Uczniowie wiedzą, jakie prawa im przysługują i jak ich 
bronić, wykształcone zostały postawy poszanowania godności człowieka, sprawiedliwości i 
tolerancji.  
 
 
W projekcie wzięli udział: 
Nauczyciele: Tamara Malendowicz, Emilia Konieczna, GraŜyna Raniszewska, Marzena 
Kopczyńska, Dorota Kozakiewicz, Małgorzata Lubomska. 
Uczniowie: Jędrzej Kamzelewski, Wiktoria Dębczyńska, Beata Trawińska, Michał Przybysz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


