
PRAWA DZIECKAPRAWA DZIECKAPRAWA DZIECKA
"Nie ma dzieci - są ludzie"

Janusz Korczak

Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach
Dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Jest to pierwszy międzynarodowy dokument dotyczący dzieci, 
który uwzględnia ich prawa i wolności osobiste. 

Do chwili obecnej do przestrzegania Konwencji o Prawach Dziecka zobowiązały się 192
państwa. W Polsce poza Konwencją aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:

Konstytucja RP i Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

OPRACOWAŁA EDYTA PUTYRA PEDAGOG SZKOLNY



PRAWOPRAWOPRAWO
do wyrażania 

własnych poglądów

Mam swoje 
zdanie!

Każde dziecko ma prawo się
wypowiadać, wyrażać swoje zdanie 

i być wysłuchanym w sprawach, 
które go dotyczą. 

Każdy powinien starać się Ciebie
wysłuchać jednak Ty także powinieneś

umieć słuchać innych.



PRAWOPRAWOPRAWO
do ochrony 

przed przemocą
Masz prawo żyć bez przemocy. 

Nikt nie może Cię bić ani znęcać się nad
Tobą w inny sposób.



PRAWOPRAWOPRAWO
do życia 

i tożsamości

Cześć!
Jestem Julek

Gdy dziecko się rodzi, otrzymuje imię,
nazwisko oraz obywatelstwo i zostaje

zarejestrowane w Urzędzie Stanu
Cywilnego, czyli zyskuje tożsamość.



PRAWOPRAWOPRAWO

Masz prawo do wychowania w rodzinie,
a rodzice powinni zawsze kierować się

Twoim dobrem. 
Państwo ma obowiązek ich w tym
wspierać. Masz również prawo do

kontaktu z obojgiem rodziców.

do wychowania 
w rodzinie



PRAWOPRAWOPRAWO

Masz prawo do miłości ze strony 
mamy i taty.

Masz prawo kochać i być kochanym.

do miłości



PRAWOPRAWOPRAWO
do ochrony zdrowia 

i właściwej opieki
lekarskiej

Państwo ma obowiązek dbać o to,
aby dziecko otrzymało pomoc lekarską,

kiedy będzie jej potrzebować. 
Lekarze mają obowiązek zrobić
wszystko abyś jak najszybciej

powróciło do zdrowia.



Dziecko ma prawo zdobywać informacje
zadając pytania, czytając książki, gazety
czy buszując w Internecie, a opiekunowie

mają obowiązek stać na straży jego
bezpieczeństwa. Wszystkie dzieci

niezależnie od tego, czy są biedne, 
czy bogate mają prawo chodzić do

szkoły i zdobywać wiedzę.

PRAWOPRAWOPRAWO
do nauki 

i zdobywania informacji



PRAWOPRAWOPRAWO

Nikt nie powinien czytać twoich listów,
pamiętników, smsów.  

Powinieneś mieć możliwość zaszyć się 
w pokoju kiedy akurat jesteś nie w sosie

lub gdy chcesz po prostu 
poczytać książkę.

do prywatności



Nikt też nie może Cię zmuszać do pracy ponad
siły. Dzieci nie mogą wykonywać pracy, która

byłaby szkodliwa dla ich zdrowia i rozwoju lub 
 przeszkadzała w nauce. 

Pamiętaj jednak, że jesteś członkiem rodziny 
i jeśli mama poprosi Cię o pomoc np. 

w sprzątaniu, drobnych zakupach czy zmywaniu
naczyń to masz obowiązek włączyć się do tych

prac na miarę swoich sił i możliwości.

PRAWOPRAWOPRAWO
do odpoczynku 
i wolnego czasu



PRAWOPRAWOPRAWO
do znajomości 

swoich praw
Masz prawo znać swoje prawa.

Bądź świadomy swoich praw, wymagaj
aby ich przestrzegano, 

ale Ty również szanuj prawa innych.

Konwencja 

o prawach

dziecka



NIE MA LEPSZYCHNIE MA LEPSZYCHNIE MA LEPSZYCH   
ANI GORSZYCH DZIECI -ANI GORSZYCH DZIECI -ANI GORSZYCH DZIECI -   

MASZ TAKIE SAME PRAWAMASZ TAKIE SAME PRAWAMASZ TAKIE SAME PRAWA
JAK WSZYSCYJAK WSZYSCYJAK WSZYSCY

OPRACOWANIO NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZACJI UNICEF POLSKA ( WWW.UNICEF.PL ) ORAZ W KSIĄŻECZCE "TWOJE PRAWA (WG KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA)" WYDANEJ PRZEZ POLSKI KOMITET NARODOWY UNICEF.


