
 
 
 

 
PRAWA DZIECKA 

  

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 
Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 
Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 
Chcąc wielu dzieci los odmienić, 
Spisali dla was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta 

Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, 
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

 

Tak się tu wiersze poukładały, 
Prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej, jak umiecie. 
 

                           Janusz Korczak 
 



 

Karta Praw Dziecka 
 

1. Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia. 

2. Mam prawo do własnej osobowości - nie jestem niczyją własnością. 

3. Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek. 

4. Mam prawo oczekiwać szacunku. 

5. Mam prawo być samym sobą, posiadać własną tożsamość. 

6. Mam prawo wyrażać swoje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym. 

7. Mam prawo pytać,, dlaczego’’ i otrzymywać odpowiedź. 

8. Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy 

poniżania. 

9. Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie  i oczekiwać akceptacji dla 

tego tempa. 

10. Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi. 

11. Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem. 

12. Mam prawo, pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym 

imieniu i podejmowania decyzji. 

13. Mam prawo do odpowiedzialności za siebie. 

14. Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i 

bólu. 

15. Mam prawo do wygrywania. 

16. Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być 

wychowywanym, dawać i otrzymywać. 

17. Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy. 

18. Mam prawo do wolności. 

19. Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw. 

 


