
Obchody 30. rocznicy  

uchwalenia Konwencji  

o Prawach Dziecka 

Dnia 20 listopada wzięliśmy udział w obchodach 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach 

dziecka. Tego dnia wszystkie dzieci były ubrane na niebiesko. Przedszkolaki z grupy IV, V  

i VII zebrały się na boisku w parku Antoniuk razem z dziećmi z pobliskich placówek 

oświatowych, aby utworzyć ,,Łańcuch Przyjaźni” i wziąć udział w Biegu Przyjaźni. 

 

 

Ogólnopolski Dzień 

Praw Dziecka to 

ważny moment i 

jednocześnie 

doskonała okazja by 

na chwilę się 

zatrzymać i z bliska 

spojrzeć na świat 

oczami dzieci.  
 

 

W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego  

o prawach najmłodszych. W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się  

i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są 

łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. 



W wielu krajach w tym dniu dzieci podjęły wspólne 

działania i inicjatywy po to, aby ich głos o prawach 

dziecka był słyszany przez dorosłych, polityków  

i media. Młodsze dzieci z grupy I, II, III i VI zebrały się, aby odśpiewać piosenkę o prawach 

dziecka. Wspólnie zatańczyliśmy z niebieskimi balonami.  

 

   

 

 
 



W przedszkolu zorganizowaliśmy akcję charytatywną ,,Prezent bez pudła” we współpracy  

z UNICEF  Polska. Pieniądze zostały przekazane na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej i zdrowotnej w różnych rejonach świata. . Zebrane pieniądze w kwocie 

420 zł zostały wpłacone na konto UNICEF Polska i przeznaczyliśmy je na następujące 

artykuły: saszetki ORS (100 sztuk), mleko terapeutyczne (12 puszek), szczepionki przeciw 

odrze (30 dawek), leki przeciwmalaryczne (180 tabletek), szczepionki przeciw polio (60 

dawek), szczepionki przeciw tężcowi (100 dawek).  

 

Wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli  

składamy serdeczne podziękowania,  

za otwartość i dobre serce na rzecz innych dzieci.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,  

lecz przez to, kim jest;  

nie przez to co ma,  

lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

– Jan Paweł II 

https://www.unicef.pl/Prezenty-bez-pudla/Produkty/Mleko-terapeutyczne

