Harmonogram akcji
„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie

Hasło tegorocznych obchodów: „dla każdego dziecka, dzieciństwo”

13.11.2019 r. - 20.11.2019 r.
1. W akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF” wezmą udział wszystkie oddziały naszej szkoły.
W dniach od 13.11 do 18.11.2019 r. wychowawcy wszystkich klas szkoły podstawowej przeprowadzą ze swoimi
uczniami zajęcia poświęcone dzieciństwu.
2. Wychowawcy klas 1-3 SP wykonają z uczniami na zajęciach plakaty na temat praw dziecka. Plakaty
wychowawcy zawieszą na tablicach ogłoszeniowych na korytarzu przy salach swoich klas do dnia 17 listopada
2019 r.. Nauczyciele plastyki w klasach 4-7 SP wykonają na lekcjach plastyki plakaty na temat praw dziecka
i wystawią w antyramach na korytarzu klas 1-3 do dnia 18 listopada 2019 r.
3. W dniu 19 listopada odbędzie się apel z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka dla uczniów klas
1-3 SP. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach
najmłodszych. Apel przygotowany zostanie przez uczniów klasy 1a i 3a. W tym dniu zachęcamy uczniów do
założenia elementu ubioru (np. koszulki czy spodni) w kolorze niebieskim – kolor symbolizujący jedność
z dziećmi na świecie. Wychowawców prosimy o wywieszenie w tym dniu w drzwiach niebieskiego serduszka.
Harmonogram apelu (miejsce – korytarz klas 1-3 SP)
5) 11.50 – 12.35 – KLASY 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C
Uczniowie klas 4-8 SP, którzy w dniu 19 listopada założą element ubioru w kolorze niebieskim zostaną w tym
dniu zwolnieni z pytania.
4. W dniach od 13.11 do 20.11.2019 r. w bibliotece szkolnej odbędzie się wystawa literatury pt: „Janusz
Korczak i prawa dziecka”. Serdecznie zapraszamy!
5. Do dnia 18 listopada na adres e-mail agata.wajcht@wp.pl wszyscy wychowawcy i nauczyciele prześlą po
kilka zdjęć oraz opis przeprowadzonych zajęć.

Wszystkim uczniom życzymy wyjątkowego Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka!

