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w tym roku, 20 listopada, mija 25 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka - Konwencji
o Prawach Dziecka. To wspaniała rocznica i wielkie święto, szczególnie dla nas — Polaków.
Nie wolno zapominać, że Polska odegrala znaczącą rolę w przygotowaniu i uchwaleniu
tego dokumentu, nazywanego „Światową Konstytucją Praw Dziecka”. To powód do naszej
durny.

Zbliżający się rok szkolny 2014/2015 powinien być czasem wyjątkowym nie tylko
dla uczniów, ale także dla społeczności szkolnych. Zbliżająca się rocznica jest znakomitą
okazją do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach — nie tylko edukacyjnych. Chciałbym
też, aby ten wyjątkowy dzień był wolny od tradycyjnej nauki szkolnej, a wypełniony radością
płynącą z mądrej rozmowy o prawach dziecka, problemach młodego pokolenia i sposobach ich
rozwiazywania.

Szkoła jest miejscem, w którym dziecko zdobywa wiedzę i uczy się stosowania jejw praktyce. Jednocześnie uczy funkcjonowania w kontaktach spolecznych. To tutaj dziecko
poznaje i zaczyna rozumieć, jaką wartość mają przysługujące mu prawa. To wspaniała inwestycja
w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Sukces każdego dziecka na tym polu powinien być rozpatrywany w kategoriach sukcesu
szkoły. Temu celowi służy zrozumienie potrzeb dziecka oraz mądre kierowanie procesem jegoedukacji i wychowania — m. in. poprzez wskazywanie celów i wartości, dostrzeganie tkwiącego
w nim potencjału. To odpowiedzialne zadanie, którego realizację powierzono pedagogom.

• 25 lat Konwencji
o Prawach Dziecka



Doświadczenia związane z obchodami Roku Janusza Korczaka wskazują na ogromne
zaangażowanie nauczycieli w ukierunkowywaniu dzieci do podejmowania inicjatyw służących
poznawaniu i promocji ich praw. Zwracam się z prośbą, aby Rady Pedagogiczne, Samorządy
Uczniowskie i Rady Rodziców jeszcze raz wykazały się aktywnością w tym zakresie,
podkreślając w swoich działaniach konieczność podmiotowego traktowania dziecka
i przypominając o jego prawach — także do wypoczynku i zabawy.

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw zaleceniom ONZ, aby 20 listopada
był dniem służącym w sposób szczególny upowszechnianiu ideałów i celów określonych
w Konwencji o Prawach Dziecka, na mocy art. 1 Oa ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pani Minister
o wydanie stosownych rekomendacji, aby 20 listopada był dniem wolnym od tradycyjnej nauki
szkolnej, poświęconym promocji praw dziecka i społecznej dyskusji o jego potrzebach. Proszę
o przekazanie mojej prośby Paniom i Panom Kuratorom Oświaty, aby za ich pośrednictwem
dotarła ona do wszystkich dyrektorów szkół. Jestem przekonany, że ta nasza wspólna inicjatywa
będzie kolejnym krokiem w kształtowaniu świadomości społecznej o prawach dziecka.


