
PRAWA I OBOWIĄZKIPRAWA I OBOWIĄZKIPRAWA I OBOWIĄZKI
   

   DZIECKADZIECKADZIECKA



"Nie ma dzieci, 
są ludzie"

J. Korczak



PRAWA DZIECIPRAWA DZIECIPRAWA DZIECI

„Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Przecież„Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Przecież
każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc,każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc,
podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielempodobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem
pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawamipewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami
człowieka.człowieka.



JAKIE PRAWAJAKIE PRAWAJAKIE PRAWA
MAJĄ DZIECI?MAJĄ DZIECI?MAJĄ DZIECI?

Każde dziecko ma takie same prawa.Każde dziecko ma takie same prawa.
Nie ma lepszych i gorszychNie ma lepszych i gorszych



Prawo do wypowiedziPrawo do wypowiedzi

Każde dziecka ma prawo wyrażaćKażde dziecka ma prawo wyrażać
własne zdanie, mysli oraz poglądy.własne zdanie, mysli oraz poglądy.



Prawo do prywatnościPrawo do prywatności

Każde dziecko ma prawo miećKażde dziecko ma prawo mieć
swoją własną przestrzeńswoją własną przestrzeń  



Prawo do życia bez przemocyPrawo do życia bez przemocy

Każde dziecko ma prawo żyćKażde dziecko ma prawo żyć
bezpiecznie oraz nikt nie mabezpiecznie oraz nikt nie ma
prawa go krzywdzić.prawa go krzywdzić.



Prawo do naukiPrawo do nauki

Każde dziecko ma prawo chodzić doKażde dziecko ma prawo chodzić do
szkoły i zdobywać wiedzęszkoły i zdobywać wiedzę



Prawo do rozwijania swoich zdolnościPrawo do rozwijania swoich zdolności

Każde dziecko ma prawo rozwijaćKażde dziecko ma prawo rozwijać
swój potencjał, talenty orazswój potencjał, talenty oraz
zainteresowaniazainteresowania



Prawo do wypoczynkuPrawo do wypoczynku

Każde dziecko ma prawo mieć czasKażde dziecko ma prawo mieć czas
wolny dla siebiewolny dla siebie



Prawo do opieki medycznejPrawo do opieki medycznej

Każde dziecko ma prawo otrzymaćKażde dziecko ma prawo otrzymać
opiekę i pomoc, gdy jest choreopiekę i pomoc, gdy jest chore



Prawo do bycia dzieckiemPrawo do bycia dzieckiem

Każde dziecko ma prawo być dzieckiem,Każde dziecko ma prawo być dzieckiem,
a to znaczy uczyć się, rozwijać, zadawaća to znaczy uczyć się, rozwijać, zadawać
pytania, odkrywać ipytania, odkrywać i    poznawać światpoznawać świat



Każde dziecko ma obowiązki, które sąKażde dziecko ma obowiązki, które są
dostosowane do jego wieku i możliwości.dostosowane do jego wieku i możliwości.
Wypełnienie ich jest możliwe przy pomocyWypełnienie ich jest możliwe przy pomocy
dorosłych.dorosłych.

OBOWIĄZKI DZIECIOBOWIĄZKI DZIECIOBOWIĄZKI DZIECI



Każde dziecko ma obowiązekKażde dziecko ma obowiązek
uczęszczać do szkoły do 18 r. żuczęszczać do szkoły do 18 r. ż

Obowiązek edukacjiObowiązek edukacji

SZKOŁASZKOŁA



Obowiązek przestrzegania zasadObowiązek przestrzegania zasad  
  wzajemnego poszanowania wobecwzajemnego poszanowania wobec
innych dzieci oraz dorosłychinnych dzieci oraz dorosłych



Obowiązek szanowania cudzejObowiązek szanowania cudzej
własności oraz dbania o dobrowłasności oraz dbania o dobro
wspólnewspólne



Obowiązek dbania o higienę oraz oObowiązek dbania o higienę oraz o
swoje miejsca nauki i pracyswoje miejsca nauki i pracy



Obowiązek przestrzegania zasad wObowiązek przestrzegania zasad w
poszczególnych miejscach, które sąposzczególnych miejscach, które są
zawarte w statucie lub regulaminiezawarte w statucie lub regulaminie



ObowiązekObowiązek    szanowania innych bezszanowania innych bez
względu na kolor skóry, kraj pochodzenia,względu na kolor skóry, kraj pochodzenia,
czy wyznawane poglądyczy wyznawane poglądy



“Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie – naucz,
 jeśli nie wie – wytłumacz,
 jeśli nie może – pomóż.”

J. Korczak


