
Sprawozdanie z realizacji IV edycji projektu UNICEF „Szkoła z prawami dziecka” 

w Szkole Podstawowej w Raszynie 

Uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka. 

Uświadomiliśmy dzieciom jakie prawa im przysługują i jakie są konsekwencje posiadania  

praw dla dzieci. Zaangażowanie uczniów w projekt przyczyniło się do kształtowania postawy 

zaangażowania społecznego. Działania projektowe promowały uczestnictwo dzieci i 

młodzieży w życiu szkoły. Wyróżniono najaktywniejszych dorosłych znanych dzieciom w 

promowanie,  przestrzeganie praw dziecka. Są to nauczyciele i rodzice oraz członkowie 

rodzin niosący młodym ludziom skuteczną pomoc i radę w ich sytuacjach życiowych. 

Dorośli, na których mogą liczyć, życzliwi dzieciom, działający z uśmiechem, mający czas by 

wysłuchać i porozmawiać z nimi na każdy temat. Cele projektu,  który zrealizowaliśmy w 

okresie od 15 kwietnia do 19czerwca 2019 r. osiągnęliśmy w następujący sposób: 

1. W klasach 1- 7 zostało przeprowadzonych ponad dwadzieścia  zajęć wychowawczych 

na temat praw przysługujących dzieciom i ich obowiązkach. Uczennice i uczniowie 

zapoznali się z Konwencją o Prawach Dziecka. Korzystaliśmy z materiałów 

przygotowanych do realizacji projektu przez UNICEF. Każdy nauczyciel szkoły miał 

do nich dogodny dostęp. Dzieci zapoznane zostały z prezentacją na temat praw 

dziecka, Konwencją o Prawach Dziecka. W klasach dorośli i dzieci rozmawiali 

 o prawach i obowiązkach dzieci. 

2. 695 dzieci uczących się w klasach 1-8 i 3 gimnazjum wybrało Szeryfa Praw Dziecka. 

Wyborcy zostali zaznajomieni z kryteriami wyboru. Głosowali na przygotowanych do 

głosowania kartkach. W przygotowaniu wyborów, ich przeprowadzeniu i opracowaniu 

wyników głosowania pracowali przedstawiciele klas najstarszych Samorządu 

Uczniowskiego, jak również uczniowie z klasy 5 D. 

Nominowanymi do Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka zostali rodzice i inni członkowie 

rodziny uczennic i uczniów, Wójt Gminy Raszyn, pracownicy szkoły, a wśród nich 

wielu nauczycieli. W wyniku głosowania Gwiazdę Szeryfa Praw dziecka otrzymali: 

panie Aneta, nauczycielka matematyki, Jolanta nauczycielka historii i Katarzyna 

nauczycielka języka polskiego oraz panowie- Andrzej Dyrektor Szkoły i Adam, 

nauczyciel wychowania fizycznego i prezes siatkarskiego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Orlęta Raszyn”. 

3. Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka zostały wręczone laureatom w trakcie uroczystości 

zakończenia roku szkolnego 2018/ 2019. Nauczyciele uhonorowani odznaką byli 

bardzo zadowoleni z wyróżnienia przyznanego im przez uczennice i uczniów. Podczas 

ceremonii wręczenia Gwiazd Szeryfa Praw Dziecka każdy z nich wygłosił do uczniów 

krótką deklarację, której zobowiązali się do dalszej pracy nad jak najefektywniejszym 

propagowaniem praw dziecka i ich przestrzeganiem. Laureat, którego nie było tego 

dnia w szkole, odznakę otrzyma we wrześniu. 



Załączam zdjęcia z akcji. Dziękuję. 

 

Szeryfowie Praw Dziecka Szkoły Podstawowej w Raszynie: pan Andrzej Dyrektor szkoły, 

pani Jolanta nauczycielka historii i pani Aneta, wygłaszająca deklarację do uczniów. 

 

Pani Jolanta nauczycielka historii wygłasza deklarację do uczniów. 



 

Nauczyciele, rodzice i uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Raszynie, podczas 

uroczystego wręczania odznak Szeryfa Praw Dziecka, w dniu 19 czerwca 2019 r. 

mgr Grażyna Desperak-Kilińska pedagog koordynator 

 


