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Bursa nr 1 1
Pomoc dla Ukrainy - zbiórka darów dla ofiar wojny i uchodżców (odzież, środki higieny i czystości, żywność, podstawowe środki medyczne) -  

przekazanie do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego przy ul. Gdańskiej 183 skąd zostały  przewiezione na Ukrainę.

Bursa nr 1 2

Spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem Straży Miejskiej nt. "Odpowiedzialność prawna nieletnich". Omówiono m.in.:  pojęcie prawa i 

obowiązków  jego przestrzegania;  sens i znaczenie przepisów prawa;  demoralizacja i jej konsekwencje prawne; zniewaga funkcjonariusza 

publicznego w tym  wychowawcy w bursie.

Bursa nr 1 3 Cykliczne pogadanki, rozmowy  indywidualne i grupowe nt. "Mam prawo do... ". Zapoznanie młodzieży z Konwencją praw dziecka.

Bursa nr 1 4

20 listopada 2022 r., obchody  Międzynarodowego dnia praw dziecka wspólnie z UNICEF. Wychowankowie bursy jednoczą się w działaniu i 

podejmują inicjatywy, których celem jest okazanie solidarności z najmłodszymi na świecie, których prawa nie są respektowane - zajęcia 

wychowawcze. Konwencja o prawach dziecka, Deklaracja praw dziecka, Deklaracja genewska, gazetki tematyczne na piętrach.

Bursa nr 1 5

Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki – akcja UNICEF. Kampania uświadamiająca młodzieży problem niedożywienia wśród ludności afrykańskiej oraz 

wskazanie na mnogość podejmowanych  inicjatyw przez  UNICEF celem zapewnia wszechstronnej pomocy-  zapewnienie dzieciom 

bezpieczeństwa, opiekę psychospołeczną i edukację

Bursa nr 1 6

„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” w ramach kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego dnia białej laski. PATRONAT HONOROWY nad 

kampanią objęli: Minister Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy. 

Partner kampanii: Poczta Polska S.A. Zorganizowano zajęcia dla młodzieży na hali sportowej pokazujące jak funkcjonują osoby niewidome podczas 

zajęć sportowych. Przedstawiono prawa osób niewidomych i słabowidzących.  Młodzież mogła  wcielić się w sytuację osoby niewidomej 

funkcjonującej w codziennym życiu, problemów, z jakimi borykają się oraz trudności w funkcjonowaniu  w różnych sytuacjach życia społecznego.  

W kampanii wzięła udział prelegentka z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla dzieci i młodzieży 

słabowidzącej i niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

Bursa nr 2 1 KOLOROWA INTEGRACJA (tolerancja).

Bursa nr 2 2 WIECZORY POEZJI (cyklicznie, podejmowanie kwestii wolnościowych, poszanowanie inności).

Bursa nr 2 3 WIOSNA PIOSENKI ŚPIEWA (tolerancja, poszanowanie godności,  kwestie wolnościowe, dążenie do pokoju, wsparcie walczącej Ukrainy).

Bursa nr 2 4 DZIEŃ SENTENCJI ŁACIŃSKIEJ (łacinskie sentencje źródłem wiedzy o człowieku, jego pragnieniach).

Bursa nr 2 5 WIECZORY FILMOWE (prawo do udziału w życiu kulturalnym, ochrona praw autorskich).

Bursa nr 3 1
Pogadanka dla mieszkańców bursy połączona z projekcją filmu "Prawa człowieka dawniej i dziś". Zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży 

jakie prawa ma czlowiek  bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania, pochodzenie.

Bursa nr 3 2  "Wszyscy jesteśmy równi" - zajęcia dla wychowanków bursy: pogadanka, gazetka informacyjna w gablotce, quiz wiedzy na temat praw człowieka.                                                                    

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna 1
Prelekcja "Przemoc i agresja wobec dzieci" z okazji "Międzynarodowego dnia praw dziecka" i "Międzynarodowego dnia zapobiegania przemocy 

wobec dzieci" przeprowadzona przez Straż Miejską.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna 2 "Światowy dzień świadomości autyzmu" - promowanie praw człowieka z niepełnosprawnością.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1 Blok tematyczny związany z prawami dziecka (czerwiec 2022), organizacjami zajmującymi się PC, rzecznik praw człowieka i dziecka.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 2
Udział w międzyszkolnym festiwalu kultur, Dzień tolerancji. Przygotowanie stanowiska kultury mongolskiej, pogadanki nt. tolerancji, szacunku dla 

osób odmiennej rasy, kultury czy religii (maj 2022).

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 3
Uwrażliwienie na potrzeby i krzywdę innych, wymiana listowna z dzieckiem chorym na białaczkę. Prawa osób niepełnosprawnych, integracja z 

osobami chorymi przewlekle, sposoby pomocy.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 4 Szkolne obchody święta "Zero dla dyskryminacji" ustanowionego przez ONZ 1 marca.

III Liceum Ogólnokształcące 1
Włączenie się w IX Tydzień konstytucyjny (czerwiec 2022) - celem projektu było zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania 

Konstytucji. 

III Liceum Ogólnokształcące 2
Pokazanie w przystępny sposób, że tematyka konstytucyjna ma wpływ bezpośredni na codzienne życie każdego z nas oraz wykazanie, jak ważna 

jest praworządność. 

III Liceum Ogólnokształcące 3 Prezentacje uczniów na temat łamania praw człowieka w wybranych państwach świata.

III Liceum Ogólnokształcące 4

Zjednoczeni różnorodnością - pod takim hasłem Muzeum Kanału Bydgoskiego, III LO Bydgoszcz Official, EUROPE DIRECT Bydgoszcz i Pałac 

Młodzieży w Bydgoszczy zorganizowali obchody Międzynarodowego dnia "Stop dyskryminacji". W ramach wydarzenia odbył się wykład pani  prof. 

Beaty Przybylskiej-Maszner "Poszanowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej", warsztaty nt. przestrzegania praw człowieka poprowadzone 

przez Pana Piotra Sieńko oraz debata oksfordzka, w której wzięli udział uczniowie bydgoskich szkół ponadpodstawowych pt. "Współczesna 

młodzież jest tolerancyjna".

III Liceum Ogólnokształcące 5

THE WORLD HABITAT DAY - 3.10.2021 - 5.10.2021 r. Międzynarodowe warsztaty online dla młodzieży międzynarodowego projektu etwinning “ON 

CANVAS” dotyczące prawa każdego człowieka do bezpiecznego domu. W ramach cyklu spotkań młodzież z Turcji, Stanów Zjednoczonych, Egiptu, 

Algerii, Grecji, Armenii i Polski analizowała problemy związane z przemocą domową, utraty domu w wyniku wojny oraz braku miejsca 

zamieszkania związanego z niskim statutem finansowych.

III Liceum Ogólnokształcące 6

Cykl wycieczek klasowych "NIERÓWNA WALKA O PRAWA CZŁOWIEKA W NIELUDZKICH REALIACH II WOJNY ŚWIATOWEJ" do Muzeum II Wojny 

wiatowej. Uczestnictwo w specjalnie przygotowanych lekcjach muzealnych, tematycznych oprowadzaniach kuratorskich po wystawie połączone z 

pogadankami edukatorów i spacerami historyczno-krajobrazowymi po terenie Półwyspu Westerplatte, a także lekcje on-line oraz cyfrowe projekty 

edukacyjne.

III Liceum Ogólnokształcące 7

Kampania społeczna "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" - cykl zajęć edukacyjnych, wychowawczych, spotkań, imprez, projektów, konkursów i 

innych form realizowanych przez nauczycieli i uczniów, organizowqanych w szkołach i placówkach w zakresie upowszechniania informacji 

dotyczących funkcjonnowania osób z dysfunkcją wzroku. Walka o prawa osób niewidomych.

IV Liceum Ogólnokształcące 1

Tydzień tolerancji w ramach Tygodnia tolerancji odbywają się spotkania warsztatowe dla uczniów klas I prowadzone przez pedagoga i historyka. 

Klasy przygotwują z tej okazji gazetkę oraz materiały informacyjne, które zostaną wywieszone w Holu Kazimierzowskim oraz innych miejscach w 

szkole. Ponadto, każdy dzień Tygodnia Tolerancji jest akcentowany innym kolorem w ubiorze uczniów.

IV Liceum Ogólnokształcące 2
Spotkania warsztatowe z radcą prawnym obejmujące wszystkie klasy III. Spotkania dotyczą różnorodnych aspektów prawa w życiu codziennym 

obywateli.

VIII Liceum Ogólnokształcące 1

"Zero dla dyskryminacji" - zostały przygotowane plakaty promujące postawę tolerancji i otwartości. W klasach zostały przeprowadzane lekcje o 

różnych formach dyskryminacji. Zajęcia były oparte o materiały dostępne z Amnesty International oraz portalu I'witness. Lekcje odbyły się na 

przełomie lutego i marca 2022 r.

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 1
Udział  uczniów klas drugich w sotkaniach z adwokatami w ramach Tygodnia Konstytucyjnego. Podczas warsztatów omówiono tematy związane z 

prawami obywatelskimi, prawami dziecka, ucznia w odniesieniu do przepisów prawa. Warsztaty odbyły się w czerwcu.

XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 1
Akcja promujaca generację praw człowieka zwanych  kolektywnymi, w tym prawa narodów do samostanowienia zoorganizowana po wybuchu 

konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 2 Szereg akcji charytatywnych w tym promujących podstawowe prawa człowieka w kontekście pomocy niesionej uchodźcom z Ukrainy.

XIII Liceum Ogólnokształcące 1 Projekt Twoje dane Twoja sprawa - program edukacyjny dotyczacy skutecznej ochrony danych osobowych.

XIII Liceum Ogólnokształcące 2 Projekt dowód tożsamości - pokaz filmu - Dowód tożsamości - dyskusja na lekcji nt. tożsamości, antysemityzmu oraz grup mniejszości narodowych.

XIII Liceum Ogólnokształcące 3 Projekt - Zjednoczeni w różnorodności - spotkanie z honorowym Konsulem Ukrainy, warsztaty w ramach Dnia Europy.

XIII Liceum Ogólnokształcące 4 Dni tematyczne - Dzień tolerancji, pamięci ofiar holocaustu.

Rok 2022 Rokiem Praw Człowieka - projekty/inicjatywy/wydarzenia 

zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe.
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Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 1
„Solidarni z Ukrainą” – muzyczny protest przeciw wojnie i przemocy wobec drugiego człowieka. Koncert online studia wokalnego MDK 5 oraz 

sekcji instrumentów klawiszowych (marzec 2022).

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 2
„Nie odkładaj pomocy do Wielkiej Nocy” akcja charytatywna, pomoc osobom w kryzysie bezdomności; zwrócenie uwagi uczestników zajęć na 

poszanowanie drugiego człowieka (marzec/kwiecień 2022).

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 3 "Moje prawa" – scenki teatralne, zabawa pantomimiczna; Klub malucha (czerwiec 2022).

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 4 „Wszystkiego najlepszego” – spektakl o przemocy, prawa do zdrowia i poczucia bezpieczeństwa; Teatr pod podłogą (czerwiec 2022).

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 5
 „Ogrzej bliźniego jak siebie samego” - akcja charytatywna; zbiórka ciepłej odzieży dla osób ubogich i bezdomnych; uwrażliwienie dzieci i 

młodzieży na potrzeby innych (październik/listopad 2022).

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 6
"Kocham Wolność” – międzynarodowy projekt współpracy z bratnim miastem Kragujevac w Serbii; promowanie poszanowania każdego człowieka 

i jego prawa do wolności; koncert i wernisaż (październik/listopad 2022).

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 7  „Dzień tolerancji w MDK5” – happening; zwrócenie uwagi uczestników zajęć na nasze zachowania wobec drugiego człowieka (listopad 2022).

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 8 „Znaczenie wolności w życiu dzieci i dorosłych” – pogadanka na temat prawa do wolności każdego człowieka; Klub malucha (listopad 2022).

Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 1
Seminarium dla nauczycieli pt. "Jak rozmawiać o wojnie w przestrzeni szkolnej?", zrealizowane 28.02.2022 r. Wśród zagadnień poruszno m.in. 

istotę dyplomacji i prawo humanitarne.

Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 2 Seminarium dla nauczycieli pt. "Prawne aspekty edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym", zrealizowane 9.03.2022 r.

Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 3 Seminarium dla nauczycieli pt. "Poznać i zrozumieć - czyli życie między kulturami", zrealizowane 11.05.2022 r.

Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 4 Seminarium dla nauczycieli pt. "Doświadczenia dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach", zrealizowane 10.06.2022 r.

Przedszkole nr 11 1
Udział w festynie integracyjnym  -  „Pokonuję własne bariery” w ramach  realizacji projektu  "Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki..." kształtowanie 

pozytywnej postawy wobec osób z niepełnosprawnościami.

Przedszkole nr 11 2
Udział w projekcie  „Bajek czytanie niepełnosprawnych uznanie” - tworzenie  ilustracji do wysłuchanej bajki terapeutycznej (dziecko niesłyszące, 

niedowidzące i niesprawne ruchowo). Celem  działań było stworzenie albumów, które zostały zaprezentowane  podczas "Festiwalu talentów".

Przedszkole nr 11 3
Udział w Miejskim evencie rekreacyjno – sportowym w ramach edukacji włączającej „Gorillas 2022” orgnizowany przez SOSW nr 3. Kształtowanie 

szacunku, zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole nr 11 4 Obchody Światowego dnia zespołu Downa, w ramach Ogólnopolskiego projektu społeczno-edukacyjnego "Kolorowe skarpetki nie do pary". 

Przedszkole nr 11 5

Obchody  dnia  świadomości autyzmu – organizacja imprezy integracyjnej , oraz zajęcia dla grupy dzieci 5-6 letnich  „Zrozumieć autyzm"  

prowadzone przez specjalistów  ze SOSW nr 3. Wychowankowie  zapoznali się z alternatywnymi formami komunikowania, które wykorzystywane 

są w pracy z dziećmi autystycznymi.

Przedszkole nr 11 6 Udział w konkursie plastycznym  „Widzę Świat Rękami” inspirowany alfabetem Braille’a.

Przedszkole nr 11 7
Udział w "Festiwalu talentów", jako zakończenie realizacji projektu "Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki…Rozwijanie postawy rozumienia i 

poszanowania osób niepełnosprawnych.

Przedszkole nr 16 1

20-go listopada obchodziliśmy Ogólnopolski dzień praw dziecka. Z  tej okazji odbyły się w grupie 6-latków zajęcia pod hasłem „Mały człowiek ma 

swoje prawa”. Dzieci wysłuchały wiersza M. Brykczyńskiego „Prawa dziecka”. Wykonały plakat tematyczny kolorując znajdujące się na nim obrazki 

obrazujące prawa dzieci. Nadały mu tytuł ”Proszę nie łam moich praw”. Dzięki realizacji tej tematyki stały się przedszkolakami świadomymi swoich 

praw i potrzeb. 

Przedszkole nr 16 2

Dzieci zapoznały się z prawami i obowiązkami dziecka za pomocą filmu edukacyjnego „Karolek oraz prawa i obowiązki dziecka”, który w łatwy i 

ciekawy sposób przedstawia poszczególne prawa i obowiązki. Następnie przedszkolaki rozmawiały z nauczycielem na temat obejrzanego filmu, 

wyjaśniały co oznaczają poszczególne prawa i obowiązki. W ramach utrwalenia wykonały plakat przedstawiający wybrane prawa. 

Przedszkole nr 16 3
W ramach Międzynarodowego projektu czytelniczego „Magiczna moc bajek” dzieci na podstawie wiersza M. Brykczyńskiego „Prawa Dziecka” 

poznały swoje prawa. Ułożyły kolorowe dłonie symbolizujące osoby, które pomagają im w sytuacji, gdy ktoś nie przestrzega ich praw. 

Przedszkole nr 16 4
Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną „Prawa i obowiązki dziecka”. W trakcie  zajęć dzieci poznały swoje praw i obowiązki, potrafią 

wymienić kilka z nich. Dowiedziały się kiedy powstała Konwencja praw dziecka. Zapoznały się również z działalnością organizacji UNICEF.

Przedszkole nr 16 5

W ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” najstarsze przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, 

podczas których dowiedziały się jak realizowane jest prawo do nauki  osób niewidomych i niesłyszących. Wysłuchały List Adama 2022 

czytany dotykiem przez Weronikę oraz opowieść o piśmie punktowym. Odbyły wirtualny spacer po Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy. 

Obejrzały  film animowanego  pt. „N jak niewidomy, czyli jak pomagać osobie z dysfunkcją wzroku”.  Słuchały opowiadania  

„Wycieczka do jaskini” Agaty Battek. Poprzez  treści literackie  dzieci dowiedziały się jak porozumiewają się osoby niesłyszące.   

Dowiedziały się, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa, co ludzie pełnosprawni, muszą tylko pokonać więcej barier w 

życiu codziennym. Celem zajęć było kształtowanie postaw opartych na otwartości, tolerancji i empatii oraz wzajemnego szacunku i 

przestrzeganiu  praw drugiego człowieka.

Przedszkole nr 20 1

"Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki, czyli przez warsztaty, pikniki, akcje, konkursy oswajamy niepełnosprawność", projekt, który otrzymał BGO. 

Dzieci poznawały zjawisko niepełnosprawności oraz trudy i problemy związane z pokonywaniem różnych barier (słuchanie bajek oraz ilustrowanie 

ich treści, przegląd prac plastycznych, konkurs plastyczny, piknik między-przedszkolny, festyn, zajęcia z udziałem eksperta – lekarza, specjalisty 

pracującego z dziećmi niewidomymi, udział w nagraniu filmu i jego projekcja).

Dorośli - rodzice, nauczyciele, pracownicy różnych instytucji dzielili się  informacjami oraz wiedzą o potrzebach rozwojowych dzieci. Społeczności 

Przedszkole nr 33 "Jacek i Agatka" 1 Prezentacja multimedialna - prawa dziecka, gr.1-6.

Przedszkole nr 34 "Mali Odkrywcy" 1

W ramach Roku praw człowieka nasza placówka bardzo aktywnie włączyła się 1 marca  w obchody MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BEZ 

DYSKRYMINACJI. Nasze działania miały na celu pokazanie praw wszystkich ludzi, zapobieganie przemocy, uczenia dzieci akceptowania 

odmienności innych, wzmacnianie więzi w grupie rówieśniczej. Wspólne rozmowy oraz zabawy pokazały dzieciom, że bez względu na wygląd 

zewnętrzny, kraj pochodzenia, zainteresowania czy sprawność ruchową – wszyscy jesteśmy ważni i mamy takie same prawa. Wszyscy rodzice wraz 

z dziećmi wykonali wielkoformatowy kolaż - NIE dla nietolerancji.

Przedszkole nr 34 "Mali Odkrywcy" 2

W bieżącym roku kalendarzowym dzieci realizowały program  STEP BY STEP, dzieci poznały nowego przyjaciela STEPKA, który tak jak one lubi się 

bawić i odkrywać świat. Pokazuje również dzieciom ich prawa i obowiązki. Zwraca szczególną uwagę na to, że wszyscy ludzie mają swoje prawa i 

należy ich przestrzegać. 

GŁOWNE CELE PROGRAMU:

- przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii: dbania o  swoje prawa i uczulanie na przestrzeganie praw innych 

w sieci.

- rozwijanie u dzieci postaw dbania o swoje prawa, rozwijanie: pewności siebie w kontaktach międzyludzkich, otwartości w wyrażaniu emocji, 

ciekawości świata, uważności na potrzeby swoje i innych, krytycznego myślenia,

Przedszkole nr 34 "Mali Odkrywcy" 3

Zorganizowanie w przedszkolu "Międzynarodowego dnia białej laski" wskazanie dzieciom, że osoby niewidome i niedowidzące mają takie same 

prawa jak wszyscy inni. Dzięki współpracy z fundacją pokazano dzieciom z jakimi trudnościami zmagają się osoby z tą niepełnosprawnością i w jaki 

sposób należy je wspomagać.

Przedszkole nr 39 "Sto Pociech" 1

Obchody Dnia dziecka (01.06.) w przedszkolu. Została zorganizowana zabawa na placu przedszolnym prowadzona przez wodzireja. 

Dzieci również obejrzały prezentację multimedialną "Prawa dziecka". Mogły wykazać się inwencją twórczą w tworzeniu plakatu  

"Prawa dziecka".

Przedszkole nr 39 "Sto Pociech" 2

W kwietniu 2022 roku dzieci obchodziły w przedszkolu Światowy dzień świadomości autyzmu. Tego dnia w akcie solidarności z osobami 

cierpiącymi na autyzm, wszystkie dzieci i pracownicy przedszkola ubrali się na niebiesko. Dzieci z grupy najstarszej chcąć upamiętnić Dzień 

autyzmu  przygotowały choreografię  tańca Belgijka i wysłały filmik do ośrodka szkolno-wychowawczego w Bydgoszczy.

Przedszkole nr 39 "Sto Pociech" 3
W listopadzie dzieci z grup najmłodszych realizowały tematykę kompleksową "Moje prawa i obowiązki". Organizowane były różne sytuacje 

edukacyjne związane z tematyką.



Placówka L.p. Krótki opis projektu/inicjatywy/wydarzenia

Przedszkole nr 39 "Sto Pociech" 4
W przedszkolu w miesiącach marzec-maj  zorganizowana była akcja "Pomoc dla Ukrainy". Dzieci i rodzice przynosili odzież, produkty do higieny i 

artykuły spożywcze, które były przekazywane instytucjom zajmującymi się ich dystrybucją.



Placówka L.p. Krótki opis projektu/inicjatywy/wydarzenia

Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika" 1

Obchody Międzynarodowego dnia praw dziecka zaplanowane na dzień 21.11. (ponieważ Dzień praw dziecka przypada w niedzielę), cykliczne 

zajęcia o prawach człowieka/dziecka - 1 prawo omawiane szczegółowo raz w miesiącu. Czytanie dzieciom literatury poruszajacej tematykę praw 

dziecka - "Dzieciaki z ulicy Tulipanowej", "Moje prawa, ważna sprawa". Obchody Dnia tolerancji - 16.11.

Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika" 2

Rodzice wraz z dziećmi i pracownikami przedszkola uczestniczyli w zorganizowanej w placówce zbiórce „Pomoc uchodźcom z Ukrainy” (pomoc 

rzeczowa i finansowa). Organizowane były w grupach wiekowych  zabawy w celu integracji dzieci polskich z dziećmi przybyłymi z Ukrainy, a które 

uczęszczają do naszej placówki – ułatwianie komunikacji werbalnej poprzez naukę zwrotów w języku ukraińskim, zaspokajanie potrzeby 

bezpieczeństwa, akceptacji.

Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika" 3 Realizacja zajęć dydaktycznych: "Jesteśmy dziećmi i znamy swoje prawa" - październik ; "Mały człowiek duża sprawa…" - wrzesień.

Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika" 4

"Dzień tolerancji" - w tym dniu rozmawialśmy o tolerancji - wykorzystując opowiadania i bajki: "Pajka o pajączku" M. Molickiej, "Bajka o Laurze", 

czyli co to jest szacunek, tworzymy plakaty z wybranym przez dzieci hasłem: "szanuj ludzi", "stop - nie dokuczaj", śpiewaliśmy piosenki związane z 

tematem: "Tolerancja" , "Szacunek".

Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika" 5 ,,Cała Polska czyta dzieciom"”- czytanie przez rodziców literatury związanej z prawami dziecka.

Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika" 6 Spotkanie zorganizowane w przedszkolu z służbą mundurową - POLICJĄ - rozmowy nt. Prawo do wolności.

Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika" 7 Przygotowanie i prezentacja  multimedialna dla dzieci dot. PRAW DZIECKA.

Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami" 1
Zajęcia dla dzieci pod hasłem "Wszyscy są równi". Rozmowy i zajęcia  dla dzieci miały miejcse w związku z wybuchem wojny na Ukrainie i przyjęciu 

dzieci Ukraińskich (uchodźców) do przedszkola. Marzec 2022 r. 

Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami" 2 Dzień dziecka: zajęcia i zabawy  w salach i ogrodzie przedszkolnym pod hasłem "Wszystkie dzieci równe są". Poznawanie praw dziecka.

Przedszkole nr 59 1
Włączenie się do akcji zorganizowanej przez Fundację siepomaga - zbiórka kasztanów dla Nikosia, chłopca chorego na autyzm atypowy, astmę 

,hipotonię.

Przedszkole nr 59 2
Pomoc dzieciom i rodzinom z Ukrainy - zbiórka odzieży oraz pomocy dydaktycznych, a także talonów pieniężnych do Galerii Pomorskiej na zakup 

potrzebnych artykułów.

Przedszkole nr 61 Integracyjne 1 Uroczystość przedszkolna z okazji Święta "Zero dla Dyskryminacji".

Przedszkole nr 61 Integracyjne 2 Uroczystość przedszkolna z okazji Światowego dnia osób z zespołem Downa.

Przedszkole nr 61 Integracyjne 3 Uroczystość przedszkolna oraz miejski konkurs plastyczny pt. "Muzykę czuję i ją maluję" z okazji Światowego dnia świadomości autyzmu"

Przedszkole nr 61 Integracyjne 4 Zajęcia w każdej z grup przedszkolnych z okazji "Międzynarodowego dnia białej laski".

Przedszkole nr 61 Integracyjne 5 Uroczystość przedszkolna z okazji "Międzynarodowego dnia tolerancji" oraz Regionalny konkurs plastyczny pt. "Jak kredki z jednego pudełka".

Przedszkole nr 61 Integracyjne 6 Uroczystość przedszkolna z okazji Międzynarodowego dnia osób z niepełnosprawnościami w formie "Dnia integracji".

Przedszkole nr 66 1

Projekt edukacyjny ,,Nasze prawa" realizowany w 9 grupach przedszkolnych. Dzieci poznały swoje prawa i mają ich świadomość. Odbyły się zajęcia 

z rodzicami w trakcie których rodzice i ich dzieci mogli stworzyć plakaty promujące prawa człowieka - dziecka. W holu przedszkola został 

zaprezentowany plakat ,,Prawa i obowiązki dziecka". 

Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki" 1
Pomoc dzieciom uchodźców z Ukrainy; życzliwe przyjęcie dzieci do przedszkola, wsparcie materialne, zbiórka odzieży, przyborów plastycznych, 

zabawek.

Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki" 2 Współpraca z Polskim centrum pomocy międzynarodowej; zatrudnienie pomocy nauczyciela oraz pomocy kuchennej w przedszkolu.

Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki" 3
Uczestnictwo w akcji charytatywnej "Zbiórka kasztanów dla Nikosia". Środki finansowe zebrane ze sprzedaży kasztanów zostały przeznaczone na 

leczenie chorego dziecka.

Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki" 4
Realizacja treści dotyczących praw człowieka w czasie bieżącej pracy z dziećmi; zapoznanie z prawami dziecka, ustalenie z dziećmi kodeksów 

grupowych oraz respektowanie ich.

Przedszkole nr 70  Stokrotka 1
Placówka ogłosila konkurs, który  skierowany był do bydgoskich przedszkoli, pt. "Chociaż mały jestem, swoje prawa mam". Do placówki wpłynęło 

19 prac konkursowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Przedszkole nr 80 "Królestwo Maciusia" 1
Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci dotyczących praw człowieka; tworzenie grupowych kodeksów Praw dziecka i praw człowieka; spotkanie dzieci z 

adwokatem "Nasze prawo".

Pałac Młodzieży 1

28.02.2022 r.- impreza wielopłaszczyznowa pn. ,,Zjednoczeni w róznorodności". Wykład ,,Poszanowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej 

prof. Beata Przybylska- Maszne, warsztaty na temat praw człowieka oraz debata oksfordzka z uczestnikami zajęć Akademii Młodych Dyplomatów 

nt. "Współczesna młodzież jest toleracyjna".

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 1 Lekcje wychowawcze w klasach (gotowość na przyjęcie i współpracę z dziecmi z ukrainy).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 2
Koncert szkolnego zespołu wokalno-muzycznego "Połączeni" (zaprezentowanie i wspólny śpiw utworów "Chłopców z Placu Broni", "Kocham 

wolność", "Mury", "Wolność".

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 3
"Szkoła równych szans dla wszystkich" - impreza integracyjna GORILAS (impreza integracyjna uczniów SOSW 3 i 8 szkół masowych w ramach 

działań CWEW przy SOSW3).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 4
"Każdy jest ważny" (spotkanie integracyjne dzieci z niepełnosprawnościami z dziećmi ze szkół masowych i integracyjnych podczas zabaw sportowo 

rekreacyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi 1
"Prawa człowieka. Prawa ucznia" - pogadanki na zajęciach z wychowawcą, tematyczna prezentacja multimedialna, ekspozycja haseł na terenie 

szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi 2

Projekt „Dobro jest wśród nas” - uczniowie szkolnego koła „Caritas” otaczają opieką i budują relacje z dziećmi, które przyjechały z Ukrainy. W 

ramach tego projektu zorganizowano między innymi: spotkanie z poezją polską i ukraińską, wycieczkę po Bydgoszczy i warsztaty kulinarne. 

Ponadto uczniowie włączyli się w organizację Dnia Dziecka 1.06.2022 r. w Fabryce Lloyda dla dzieci ukraińskich i polskich diecezji bydgoskiej jako 

animatorzy zabaw i gier.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi 3
Wycieczka do Doliny śmierci połączona z Maratonem językowym, którego tematyka dotyczyła łamania praw człowieka. Uczniowie wykonywali 

szereg zadań - przedstawiali napisane przez siebie przemówienia w języku angielskim, pisali maile na temat wydarzeń z jesieni 1939 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi 4
Udział w programie edukacyjnym "Przyjazna szkoła", którego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i nauczycieli dotyczącej migracji i uchodźctwa 

oraz uświadomienie ich roli w procesie integracji osób zróżnicowanych pod względem pochodzenia ze szkolną społecznością.

Szkoła Podstawowa nr 14 1
Zajęcia profilaktyczne dla klas siódmych. Temat: „Odpowiedzialność prawna za czyny karalne popełniane przez nieletnich”. Prowadzący – policjant 

z Ogniwa profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Komendy Policji Bydgoszcz - Śródmieście.

Szkoła Podstawowa nr 14 2  Prawa dziecka na całym świecie – gazetka.

Szkoła Podstawowa nr 14 3 „Mój głos ma znaczenie” - zajęcia w grupach podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Szkoła Podstawowa nr 14 4 Co czerpiemy z Konstytucji? - zajęcia w klasach na godzinach wychowawczych zgodnie z Zegarem wychowawczym.

Szkoła Podstawowa nr 14 5
„Adwokaci rozjaśniają prawo” - udział klas 7 i 8 w I edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej. Tematem przewodnim były zagrożenia w Internecie w 

aspekcie cywilnym - naruszenie dóbr osobistych, zakupy on-line, naruszenie praw autorskich "w sieci".

Szkoła Podstawowa nr 14 6 Prawa i obowiązki funkcjonarisza publicznego – zajęcia z pedagogiem w klasie 8d.

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 1

Obchody Światowego dnia zespołu Downa: na godzinach wychowawczych została przedstawiona prezentacja z filmami, która miała na celu 

podniesienie świadomości czym jest zespół Downa a także uwrażliwienie na potrzeby tych osób. W ramach tegorocznych obchodów uczniowie 

zostali również zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie na plakat promujący tolerancję wobec osób z Zespołem Downa i napisania opowiadania, 

które miało przybliżyć problemy i zdolności osób z niedopasowanym chromosomem.

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 2

Projekt "Od empatii do relacji": dni/tydzień, kiedy w szkole zatrzymujemy sie nad ważnymi dniami: Międzynarodowym dniem tolerancji, Dniem 

empatii, Dniem życzliwości. Dni te przypominają nam o akceptacji siebie, drugiego człowieka, o wzajemnym zrozumieniu, szacunku dla 

odmiennego pochodzenia, poglądów, kultur, poszanowaniu praw innych osób.

Ponadto w tym roku szczególnie zwróciliśmy uwagę na poznanie potrzeb i ich różnorodnych sposobów zaspokajania przez każdego człowieka. 

Dzięki temu uczniowie kształtowali ciekawość, zdolność słuchania innych oraz otwartość na zrozumienie, że nikt ma prawa do swoich racji, każdy z 

nas zmierza do tych samych potrzeb, które ma prawo realizować.
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Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 3
Mecz Polska - Ukraina. Mecz koszykówki pomiędzy dziećmi z Ukrainy a polskimi uczniami, którego głównym celem było zwrócenie uwagi, że 

każdemu człowiekowi przysługują prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. 

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 4
Poznajemy laureatów Pokojowej Nagrody Nobla: sporządzamy prezentacje, lekcje WOS Aleś Bialacki rosyjski Memoriał i ukraińskie Centrum 

Wolności Obywatelskich.

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 5
Debata czym są prawa człowieka: uczniowie kl. VIII podjęli się debaty, w której podjęto działania jestem skazany za; zagrożone moje jest zdrowie; 

zagrożone życie kto może mi pomóc. Wykorzystano schemat drzewa decyzyjnego za i przeciw "Jestem obrońcą - Jestem skazany".

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 6
Projekt "Z kulturą mi do twarzy" - uczniowie poznawali normy i zasady życia społecznego oraz ich przestrzegania poprzez wykonywanie 

specjalnych zadań zawartych w projekcie

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 7
Światowy dzień autyzmu: uczniowie brali udział w zajęciach przybliżających tematykę autyzmu. Dzieci tego dnia ubrały się na niebiesko w ramach 

solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem. Ponadto wykonywały prace plastyczne związane z tą tematyką

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 8
Dzień kolorowych skarpetek: uczniowie tego dnia zakładali dwie różne skarpetki na znak wspierania osób z Zespołem Downa. Dzieci również w 

ramach zajęć plastycznych wykonywały swoje kolorowe skarpetki.

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 9 Ja nie widzę ciebie Ty zobaczysz mnie – kampania społeczna z okazji Dnia białej laski. 

Szkoła Podstawowa nr 19 1 Gazetki ścienne promujące prawa człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 19 2 Zajęcia z pedagogiem i z wychowawcą poświęcone prawom człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 19 3 Spotkania  z Policją i Strażą Miejską - pogadanki na temat praw człowieka, praw dziecka, w tym odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Szkoła Podstawowa nr 19 4 Warsztaty z rodzicami - wspieranie rodzin  zagrożonych patologią i niedostosowaniem społecznym (prawa rodziny i prawa ochrony socjalnej).

Szkoła Podstawowa nr 19 5
Konkurs wiedzy o prawach człowieka - klasy IV- VIII - uczniowie odpowiadali na pytania zamknięte i otwarte, mieli możliwość wypowiedzenia się 

na temat przestrzgania ich i sposobów zapobiegania ich łamania.

Szkoła Podstawowa nr 19 6 Cykl spotkań - "Czwartki z wartościami".
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Szkoła Podstawowa nr 27 z Oddziałami Sportowymi 1

Szkolne obchody Międzynarodowego dnia praw człowieka (10 grudnia) - przygotowanie wystawy z pracami uczniów na temat praw człowieka. 

Szkolny konkurs na najciekawszą pracę (prezentacja multimedialna, plakat) na temat organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw 

człowieka. Pokaz filmu edukacyjnego - film o Dniu praw człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 28 2
Poznanie praw człowieka (dziecka). Omówienie zakresu praw i wolności zawartych w Konstytucji RP. Łamanie praw człowieka, kategorie i 

generacje praw człowieka, instytucje i organizacje praw człowieka - zajęcia w klasach ósmych.

Szkoła Podstawowa nr 28 3
Tolerancja jako ważne życiowe przesłanie, prawa osób z niepełnosprawnościami, ich współistnienie w społeczeństwie, postrzeganie przez osoby 

pełnosprawne - zajęcia wychowawcze w klasach szóstych.

Szkoła Podstawowa nr 28 4 Równouprawnienie, zniesienie podziałów ze względu na płeć - zajęcia z wychowawcą w klasie siódmej.

Szkoła Podstawowa nr 28 5
Tolerancja jako podstawowe prawo życia każdego człowieka, szacunek jako przejaw przestrzegania praw wszystkich ludzi - zajęcia wychowawcze 

w klasie szóstej.

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi 1 Konkurs fotograficzny "Dziecko w obiektywie".

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi 2 Projekt dla klas I-III "ABC empatii" na temat funkcjonowania i poszanowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi 3 Rekolekcje wielkopostne dla klas VII-VIII Diecezji bydgoskiej - "Modlitwa o pokój" przygotowana przez dzieci różnych narodowości.

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi 4 Tablica informacyjna dotycząca praw człowieka na holu szkolnym.

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi 5
Wizyta uczniów klas VI, VIII w Parku Tolerancji w ramach projektu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna. Udział w warsztatach na temat różnorodności 

kulturowej i tolerancji.

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi 6 Udział w Festiwalu Kultur w ramach projektu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna.

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi 7 Projekcja filmu "Cyrk Motyli" dotyczącego równości ludzi z niepełnosprawnościami w klasach III-VIII.

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi 8 Obchody dnia życzliwości.

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi 9
Zbiórki charytatywne wspierające osoby w gorszej sytuacji materialnej (Opłatek Maltański, zbiórka dla domu dziecka, Podziel się tabliczką 

czekolady).

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i 

Dwujęzycznymi
1 Szkolna gazetka dostępna dla wszystkich uczniów szkoły z informacjami o prawach człowieka oraz ucznia.

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i 

Dwujęzycznymi
2 Realizacja projektu ,,Prawa człowieka" w klasie 8 - multimedialne prace uczniów  oraz debata na temat praw człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i 

Dwujęzycznymi
3 Lekcja dydaktyczno-wychowawcza w klasie 2 - Prawa i obowiązki człowieka - na podstawie tekstu ,,Kłopotliwe bliźniaki".

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i 

Dwujęzycznymi
4 Tygodniowy cykl zajęć poświęcony prawom  i obowiązkom uczniów, realizowany przez nauczycieli świetlicy.

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i 

Dwujęzycznymi
5 Debata na temat praw człowieka przy omawianiu lektury ,,Chłopcy z Placu Broni" - zajęcia j. polskiego, klasy 5.

Szkoła Podstawowa nr 35 1 Zajęcia wychowawcze dotyczące praw ucznia, człowieka, obywatela.

Szkoła Podstawowa nr 35 2
Upowszechnianie poprzez publikację na stronie internetowej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie miasta Bydgoszczy.

Szkoła Podstawowa nr 35 3 Uczestnictwo w miejskich obchodach Święta Konsytucji 3-Maja.

Szkoła Podstawowa nr 35 4

Celebrowanie Święta Niepodległości poprzez organizację uroczystych apeli i udziale uczniów w teatrze historycznym. Szkoła gościła panią major 

Dorotę Stalińską z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, która opowiedziała uczniom o współczesnej służbie wojskowej, która m.in. stoi 

na straży wolności każdego obywatela.

Szkoła Podstawowa nr 35 5

9 listopada uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie historyczne, ale również stać się jego częścią - Teatr Historyczny p. Krzysztofa Góreckiego z 

Gniewu, który zaprezentował czasy średniowiecznych rycerzy, starożytnych hoplitów i legionistów, wojsk XVII wieku i wydarzeń, które 

doprowadziły do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Chętni uczniowie na ten dzień mogli wcielić się w wylosowane postacie 

historyczne. Na holu głównym można było podziwiać prace plastyczne uczniów związane z postaciami i wydarzeniami historycznymi omawianymi 

na lekcjach historii.

Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi 1 Konkurs plastyczny dla uczniów klas 6-8 na temat tolerenacji i przewciwdziałaniu dyskryminacji.

Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi 2 Pogadanka pt. "Różni ludzie = równe prawa" w klasach 4-5.

Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi 3
Prawa człowieka - moje prawa - zajęcia w klasach 4-6 - refleksja nad indywidualnymi prawami ludzi w zestawieniu z zapisanymi w powszechnej 

deklaracji praw człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 38 1 Konstytucja – wyjątkowy dokument dla każdego człowieka, obywatela.

Szkoła Podstawowa nr 38 2 Co to znaczy być dzieckiem? – zajęcia o prawach i obowiązkach dziecka.

Szkoła Podstawowa nr 38 3 Realizacja zadań w ramach Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej (SOiT).

Szkoła Podstawowa nr 38 4 Realizacja tematu Basic Human Rights.

Szkoła Podstawowa nr 38 5 Pogadanki w klasach wg scenariusza zajęć: „Prawa dziecka - teoria i praktyka”, karty pracy- prawa a zachcianki.

Szkoła Podstawowa nr 38 6 „Moje prawa prosta sprawa” - Unicef Polska.

Szkoła Podstawowa nr 38 7 Lekcja: Prawa dziecka, praca plastyczna rozwieszona w klasach.

Szkoła Podstawowa nr 38 8 Prawa dziecka - kolaż.

Szkoła Podstawowa nr 38 9 Konkurs plastyczny "Prawa i wolności obywtelskie".

Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi 1
Udział w akcjach organizowanych w ramach miejskiego projektu SOiT: Festiwal Kultur promujący różnorodność kulturową oraz zakaz 

dyskryminacji.

Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi 2 Manifest SOiT propagujący prawo do wolności słowa, poglądów i wypowiedzi.

Szkoła Podstawowa nr 43 1 Powołanie Rzecznika Praw Uczniowskich.

Szkoła Podstawowa nr 43 2 Cykl zajęć o tolerancji w klasach 1-8: spotkania z pedagogiem, wyjście do kina klasy 6-7 na film pt. "Mój brat goni dinozaury".

Szkoła Podstawowa nr 43 3 Nietykalność cielesna - spotkanie z psychologiem (zły dotyk) kl. 1-3.

Szkoła Podstawowa nr 43 4 Pomoc Ukrainie (zbieranie darów dla uchodźców, otoczenie opieką naszych uczniów z Ukrainy).

Szkoła Podstawowa nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi 1
Seria lekcji w ramach godzin wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie, historii i języka polskiego promująca wiedzę o prawach człowieka, 

Konwencji praw dziecka. Zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię praw człowieka w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie.

Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego
1 Fundacja Emic. Ochrona praw dzieci z Ukrainy - uczestnictwo w seminariach.

Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi 1 Cykl zajęć wychowawczych dotyczących praw dziecka prowadzonych przez wychowawców i pedagoga.

Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi 2 Przygotowanie uczniów i udział w konkursie organizowanym przez SP57  "Młodzi bydgoszczanie znają i szanują prawa człowieka".

Szkoła Podstawowa nr 58 1
SZKOLNY ZEGAR WYCHOWAWCZY - Do Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 wprowadzono Zegar 

Wychowawczy z hasłami na poszczególne miesiące nawiązującymi do zagadnień związanych z Prawami Człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 58 2
Apel Samorzadu Uczniowskiego i apel Samorządu Malucha - spotkanie społeczności szkolnej kl. IV-VIII i kl. I-III w celu przedstawienia zagadnień 

związanych z prawami człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 58 3 Gazetki tematyczne w klasach - każda klasa wykonała i zamieściła w swojej sali lekcyjnej gazetkę tematyczną nawiązującą do praw człowieka. 

Szkoła Podstawowa nr 58 4 Zajęcia z wychowawcą - każdy wychowawca przeprowadził w ramach godziny wychowawczej zajęcia ta temat praw człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 58 5
Prawa człowieka na lekcjach przedmiotowych - nauczyciele wos, j. polskiego, etyki w ramach swoich lekcj zrealizowali scenariusze zajęć  dotyczace 

praw człoweka zgodnie z podstawą programową i planem pracy. 
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Szkoła Podstawowa nr 58 6
Międzynarodowy Dzień "Zero dla dyskryminacji” - w marcu 2022 r. w szkole realizowano różnorodne akcje  i działania związane z obchodami tego 

święta, które nawiązują do praw człowieka. 

Szkoła Podstawowa nr 58 7

21 listopada 2022 r.- Światowy dzień życzliwości - zaplanowano w szkole dzień bez plecaka - dzień z różnorodnymi działaniami, konkursami, 

występami, akcjami propagującymi wzajemną życzliwość bez względu na pochodzenie, religię, wiek, płeć. Będzie to dzień, w którym cała 

społeczność szkolna zamiast tradycyjnych lekcji bedzie wspólnie propagować życzliwość i wyrażać szacunek dla wielokulturowości społeczności 

szkolnej - więc również propagować prawa człowieka. 

Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i 

Mistrzostwa Sportowego
1 Omawianie tematu "Prawa człowieka" na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi 1

Organizacja szkolnych konkursów, których celem jest promowanie idei praw człowieka. Zadaniem uczestników było przygotowanie odpowiedzi na 

postawione stwierdzenie - „Prawa człowieka są dla mnie ważne, ponieważ...". Drugi konkurs  polegał na przygotowaniu plakatu promującego 

prawa człowieka.  

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi 2
Organizacja wystawy książek, plakatów i materiałów informacyjnych dotyczących praw dziecka pt. "Mały człowiek - Ważne prawa" (na przełomie 

maja i czerwca 2022 r.).

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi 3
Organizacja podczas lekcji: 1. Pogadanek. 2. Analizy tekstów literackich. 3. Zapoznawanie z prawami człowieka i prawami dziecka. 4. Ilustrowanie 

wybranych praw człowieka połączone z wystawą prac. 5. tworzenie map pomysłów. 6 odgrywanie scenek tematycznych.

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi 4 Organizacja akcji charytatywnych dla ofiar wojny na Ukrainie (zbiórka żywności, artykułów higieny, środków czystości itp.).

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi 5
Przygotowanie przez uczniów kartek ze słowami otuchy dla rodzin ukraińskich wyrażających nasze wsparcie. Kartki zostały dołączone do 

transportów żywności na Ukrainę.
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Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i 

Sportowymi
1

Realizowanie tematów na godzinach wychowawczych: tolerancja, Sąd Klasowy np. nad grami komuterowymi, Prawa i obowiazki ucznia, 

Konwencja praw człowieka - równość, różnorodność i przeciwdziałanie dyskryminacji, Oblicza edukacji - standarty szkolnictwa i kwestia dostępu 

dzieci do edukacji w różnych częściach świata, Tolerancja - skojarzenia.

Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i 

Sportowymi
2 Tematy realizowane na zajęciach języka angielskiego i języka niemieckiego.

Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i 

Sportowymi
3 Z okazji Dnia Dziecka wystawa - Prawa dziecka na świecie.

Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i 

Sportowymi
4

Samorząd uczniowski - przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na temat praw człowieka w odniesieniu do praw ucznia - nowelizacja Statutu 

Szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i 

Sportowymi
5 Przyłączenie placówki do akcji edukacyjnej Międzynarodowy dzień praw dziecka z UNICEF 2022.

Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i 

Sportowymi
6 Udział w akcji "Szlachetna paczka".

Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i 

Sportowymi
7

Zorganizowanie przez Radę Rodziców i uczniów naszej szkoły kiermaszu wielkanocnego - środki zebrane przeznaczono na pomoc dzieciom z 

Ukrainy.

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 1 Godziny wychowawcze w klasach IV- VIII poświęcone prawom dziecka i człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 2
Problematyka praw człowieka omawiana na lekcji historii przy okazji tematów poświęconych: Polsce po II wojnie światowej, Upadku komunizmu 

oraz Polska i świat w nowej epoce.

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 3 Gazetka tematyczna w Galerii historica: - Prawa człowieka na świecie - Dzieci też mają swoje prawa.

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 4 Plakaty wykonane przez członków Samorządu Uczniowskiego: Dziecko- człowiek, ma swoje prawa.

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 5 Cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 6 Ogólnopolski projekt edukacyjny "Magiczna moc bajek" - spotkania poświęcone tematyce praw człowieka, szacunku, tolerancji.

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 7 Gazetka tematyczna.

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 8 Mam prawo… - zajęcia rozwijające kompetencje empocjonalno-społeczne - klasa 1b.

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi 1
Projekt "Kulturalny JA i TY". Obchody Dnia uśmiechu, Dnia bez przemocy i Dnia życzliwości w klasach, zajęcia psychoedukacyjne z wychowawcami 

klas i psychologiem szkolnym, pedagogami szkolnymi.

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi 2
Przedstawienie teatralne zorganizowane przez uczniów klas II pt.: "Zabawa u królicy i zająca", w którym szczególnie przedstawiono prawo do 

równości, do bezpieczeństwa osobistego.

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi 3
Zorganizowano spotkania dla uczniów z Ukrainy jako wyraz praw dziecka do wolności "Różni - Tacy sami" zapoznanie dwóch kultur polskiej i 

ukraińskiej, kulinarny kiermasz potraw połączony ze zbiórką finansową na dzieci wojenne

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi 4 Szkoła uczestniczy od lat w projekcie miejskim Szkoła Otwarta i Tolerancyjna.

Zespół Szkół nr 1 1
Debata klas 4 technikum na lekcji etyki wokół słów Alberta Einsteina "Żyjemy w smutnej epoce, w której łatwiej jest rozbić atom niż uprzedzenie”. 

Debata odbyła się 21 marca 2022 z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową. 

Zespół Szkół nr 1 2
Prelekcja na lekcjach religii na temat życia salwadorskiego arcybiskupa Oscara Arnulfo Romero, który zginął broniąc praw człowieka z okazji Dnia 

Prawa do Prawdy Dotyczacej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar - 24 marca 2022 r. 

Zespół Szkół nr 1 3
"Cały świat w mojej klasie" - warsztaty międzykulturowe dla klas pierwszych z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Kulturowej - 20 maja 

2022 (świeto obchodzone jest 21 maja). Warsztaty miały na celu przełamanie popularnych sterotypów wobec odmiennych kręgów kulturowych. 

Zespół Szkół nr 1 4
"Akcja - reakcja" - happening i przekazanie darów dla podopiecznych Świetlicy ukraińskiej w Bydgoszczy. Działania miały na celu upamiętnienie 

Światowego dnia uchodźcy - 20.06.2022 r.

Zespół Szkół nr 1 5 "Empatia dla świata" - akcja plakatowa w szkole z okazji Międzynarodowego dnia empatii - 03.10.2022 r. (święto obchodzone jest 02.10.2022 r.). 

Zespół Szkół nr 1 6 "Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Konzentrationslager Auschwitz" - wernisaż wystawy  Państwowego Muzeum Auchwitz-Birkenau.

Zespół Szkół nr 1 7 Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych - lekcja okolicznościowa upamiętniająca polskich Sprawiedliwych.

Zespół Szkół nr 1 8 „Ludobójstwo w Rwandzie – przebieg i rola propagandy” – warsztaty zrealizowane przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka.

Zespół Szkół nr 1 9 Udział w Ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile".

Zespół Szkół nr 8 1 Plakty informacyjne o prawach czowieka wywieszone na terenie szkoły.

Zespół Szkół nr 16 1 Godziny wychowawcze i pogadanki związane z prawami człowieka w świecie i ucznia w szkole. Zmożone pogadanki w obliczu wojny na Ukrainie. 

Zespół Szkół nr 18 1 Prawa dziecka - stan przestrzegania prawa i globalne zagrożenia - portfolio przygotowane przez uczniów.

Zespół Szkół nr 18 2 List otwarty napisany przez uczniów klas VII i VIII wyrażający sprzeciw wobec przejawów łamania praw człowieka.

Zespół Szkół nr 19 1

"Lot do niepodległosci" w ramach obchodów święta niepodleglości zorgnizowano cykl spotkań dotyczących między innymi respektwania praw 

człowieka w dziesiejszym świecie. W spotkaniach tych uczestniczyli uczniowie z Ukrainy, którzy podkreślali, że  prawa człowieka to nie tylko 

Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To jak respektowane są prawa obywateli, rozstrzyga się codziennie w ich kraju, w którym toczy się wojna. 

Przeprowadzono także debatę nt. prawa dziecka w obliczy konfliktu zbrojnego.

Zespół Szkół nr 19 2
Tydzien niepełnosprawności w tym roku obchodzony był  pod hasłem Prawa osób niepełnosprawnych. W ramach obchodów szkoła nasza 

uczestniczyła w konferencji zorganizowanej  przez PiP nt. Osoby niepłnosprawne  w zatrudnieniu.

Zespół Szkół nr 24 1

Otwarcie Centrum Mediacji Szkolnej i Edukacji Prawniczej im. Kamili Wyrębskiej - którego celami są: propagowanie wśród uczniów i nauczycieli 

zasad mediacji szkolnej oraz rówieśniczej, przygotowanie uczniów do pełnienia obowiązków mediatorów rówieśniczych. Spraw istotnych z punktu 

widzenia młodego człowieka.

Zespół Szkół nr 24 2 W ramach zajęć edukacji policyjnej - cykliczne zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Policji, m. in. odnośnie tematyki praw człowieka.

Zespół Szkół nr 24 3
Lekcje tematyczne (godzina wychowawcza) - przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących praw człowieka i społeczeństwa 

obywatelskiego w klasach szkoły podstawowej i liceum.

Zespół Szkół nr 24 4 Tworzenie Kodeksu Praw Dziecka w szkole podstawowej (maj 2022 r.).

Zespół Szkół nr 24 5 Projekcje filmów dotyczących tematu praw człowieka - burza mózgów i scenki rodzajowe uświadamiające zagadnienie.

Zespół Szkół nr 24 6
Uwzględnienie perspektywy praw człowieka w dokumentach szkolnych (statucie, planie profilaktyczno-wychowawczym, planie pracy na dany rok 

szkolny).

Zespół Szkół nr 24 7
"Solidarni z Ukrainą" - odśpiewanie hymnu Ukrainy przez uczniów z tego kraju, uczących się w naszej szkole. Dyskusja z uczniami na temat wojny i 

łamania praw człowieka i wszelkich konwencji  przez Rosję

Zespół Szkół nr 24 8

Zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie "Liga sprawiedliwości", którego celem było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji 

prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej 

na poziomie lokalnym. 

Zespół Szkół nr 24 9
Charytatywny turniej piłki nożnej "Gramy dla Ukrainy" - zbiórka pieniędzy dla uchodzców z Ukrainy, podkreślanie roli solidarności oraz aspektów 

praw człowieka.
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Zespół Szkół nr 30 Specjalnych 1
Stwarzanie  możliwości rozwoju, przestrzeganie zasad sprawiedliwości we wszystkich działaniach szkoły. Włączanie uczniów we wszystkie aspekty 

życia szkoły (realizowanie projektów, szkoleń, warsztatów).

Zespół Szkół nr 30 Specjalnych 2

Obchody Dnia Tolerancji - zajęcia w klasach z zakresu życzliwości, szacunku, wyrozumiałości, akceptacji - pogadanki, prezentacje multimedialne, 

prace plastyczne. Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki pt. "Jaka jest Twoja supermoc" - talent show dla uczniów, wspierający rozwijanie 

włąsnych zainteresowań i prezentowania mocnych stron, umejętności, zdolności, pasji.

Zespół Szkół nr 30 Specjalnych 3

Małe Targi Pracy i Współpracy -  realizowane w ramach BGO,   celem których  jest głównie przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu i 

społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Wystawcami byli podopieczni warsztatów terapii zajęciowych, szkół specjalnych, instytucji stowarzyszeń działających na rzecz osób z 

niepełnosprawnością intelektualną.  Do współpracy zaproszeni zostali  przedsiębiorcy, właściciele firm oraz przedstawiciele stowarzyszeń 

pozarządowych. Imprezie przyświecało hasło ”Każdy chce być kimś, każdy chce coś znaczyć - my też!"  Celem imprezy było „odczarowanie” 

stereotypu dotyczącego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Efektem spotkania było nawiązanie współpracy z 

przedsiębiorcami i otrzymanie zleceń na wykonanie pracy przez osoby niepełnosprawne.

Zespół Szkół nr 30 Specjalnych 4
SOIT - udział w projekcie, którego celem jest stworzenie wspólnej platformy działań dla społeczności uczniów, promując postawę tolerancji, 

otwartości na ludzi bez względu na pochodzenie, rasę wygląd, poglądy, wyznanie, status społeczny i materialny.

Zespół Szkół nr 30 Specjalnych 5

Pomoc ofiarom wojny w Ukrainie - zbiórki darów, zajęcia integracyjne z dziećmi z Ukrainy - kształtowanie wśród społeczności szkolnej postawy 

otwartości, tolerancji oraz szacunku dla innych kultur i religii, wartości niezbędnych mieszkańcom wielokulturowego miasta. Dążenie do 

zapewnienia atmosfery równości, braku dyskryminacji i bezpieczeństwa.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 1 "Szkoła otwarta i tolerancyjna" projekt miejski.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 2

Udział w projekcie "Dobra jest więcej" - pod patronatem MEN i Caritas, rozwijanie i propagowanie działań wolontariackich osób 

niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Kształtowanie postaw wrażliwości  oraz właściwego rozpoznawania i reaagowania na potrzebę 

pomocy  w najbliższym otoczeniu.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 3

Wolontariat osób niepełnosprawnych. Współpraca ze środowiskiem lokalnym - odwiedziny z programem artystycznym i upominkami wykonanymi 

przez dzieci w DPS-ach, Domach Seniora, noclegowniach dla bezdomnych. Kszałtowanie u osób niepełnosprawnych postaw empatii, 

wychowywanie do wartości i  szacunku wobec drugiego człowieka.  Zorganizowanie kilku zbiórek żywności, środków czystości i odzieży dla 

walczącej  Ukrainy. 

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 4
Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych stawiają sobie za cel akceptowanie godności i podmiotowości każdego człowieka oraz dają 

możliwość zabrania głosu przez osoby niepełnosprawne aby te prawdę wyrazić. Różnorodne formy ekspresji ułatwiają tą odpowiedź.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 5 Zajęcia wychowawcze dotyczące praw ucznia, człowieka, obywatela.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 6 Uczestnictwo w miejskich obchodach Święta Konsytucji 3-Maja.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 7

Celebrowanie Święta Niepodległości poprzez organizację uroczytych apeli i udziale uczniów w teatrze historycznym. Szkoła gościła Panią major 

Dorotę Stalińską z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, która opowiedziała uczniom o współczesnej służbie wojskowej, która m.in. stoi 

na straży wolności każdego obywatela.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 8
Udział w akcji ZHP pomaga Ukrainie". Przygotowanie darów oraz pomocy w przekazaniu bezpośrdednio uchodźcom oraz pomoc w przygotowaniu 

transportu do Ukrainy. Dzieci poznały kulturę, język i artystów z Ukrainy. 

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 9 Przygotowanie plakatów o prawach człowieka - zajęcia z wiedzy o społeczeństwie. 

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 10 Dzień dobrych uczynków - promowanie działań na rzecz ludzi, zwierząt, przyrody, świata. 

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 11

Innowacja pedagogiczna – „To, że nie mówię nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia”  - realizacja innowacji polegającej na dostarczeniu 

dzieciom niemówiącym oraz mającym trudności komunikacyjne  narzędzia do komunikacji w celu umożliwienia porozumiewania się z otoczeniem, 

utworzenie pomocy wizualnych pozwalających na lepsze radzenie sobie w różnych sytuacjach szkolnych i życiowych, rozbudzanie potrzeb 

komunikacyjnych, wzmacnianie poczucia sprawstwa.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 12 Odpowiedzialność prawna nieletnich we współpracy z Policją. 

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 13 Zbiórka darów - pomoc Ukrainie we współpracy z Fundacją Świetlik. 
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Zespół Szkół nr 32 1
Udział w Ogólnopolskiej akcji "Pola Nadziei". Celem jest promowanie idei opieki hospicyjnej oraz postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży, 

a także budzenie wrażliwości na los ciężko chorego człowieka.

Zespół Szkół nr 32 2
Włączenie się w akcję "Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem", której celem jest uświadomienie społeczeństwu skutków niedożywienia wśród 

dzieci i młodzieży oraz skali ubóstwa, które dotyczy również Polski. 

Zespół Szkół nr 32 3
Realizacja akcji "Łąka Tolerancji". Zasianie różnorodnych kwiatów miododajnych. Pozwoliło to zrozumieć, że różnorodność jest cechą natury, 

niezbędną dla równowagi biologicznej. Nie jest źle różnić się!

Zespół Szkół nr 32 4

"Popołudnie z różnorodnością". 1. Spotkanie dla uczniów. Hasłem przewodnim było pytanie, a zarazem tytuł  prezentacji multimedialnej: "Czy to 

źle różnić się?". Uczniowie z naszej Szkoły rozmawiali o tym, co nas łączy a także o tym, co nas dzieli. Podczas prezentacji mlodzież wykonała pracę 

plastyczną pt "Projektuję człowieka". Uczniowie wyciągnęli wniosek końcowy, iż nie ma dwóch takich samych osób na świecie, zatem 

róźnorodnośc jest piękna i wzbogaca naszą planetę .2. Organizacja "Tygodnia dobrych relacji", w ramach którego uczniowie naszej szkoły mogli 

zaprosić ukochanych Babcie i Dziadków, by pod okiem nauczyciela wf, a jednocześnie instruktora tańca wspólnie z nimi nauczyć się nowego tańca.

Zespół Szkół nr 32 5 Udział w akcji SOiT "Festiwal Kultur".

Zespół Szkół nr 32 6
Organizacja konkursu czytelniczego "To my dzieci świata". Pozycje książkowe podejmowały tematykę tolerancji, różnorodności, równości, 

akceptacji, wolności.

Zespół Szkół nr 32 7
Lekcje z wychowawcą. Temat: Mam prawo do... prawa człowieka.

Opracowanie wspólnej prezentacji w Jamboard na temat wybranych przez uczniów 4 najważniejszych praw człowieka.

Zespół Szkół nr 32 8
W klasach 1-3 ścienna gazetka tematyczna "Prawa dziecka", prawa i obowiązki ucznia w KODEKSIE KLASOWYM, nauka piosenki "Prawa dziecka", 

na bazie literatury dziecięcej „Dziewczynka z parku” – omówienie prawa dziecka do miłości, smutku, odpoczynku , zabawy.

Zespół Szkół nr 34 1

Udział w projektach miedzynarodowych: Emocje, udział w projektach ogólnopolskich: Przyjazna szkoła, udział w projektach miejskich: Szkoła 

otwarta i tolerancyjna, Bądź fair nie hejtuj ; wszystkie projekty miały na celu zwrócenie uwagi na fakt, iż każdy ma prawo do samostanowienia, 

swobodnego wypowiadania myśli i akceptacji, prawo do nauki.

Zespół Szkół i Placówek nr 1 1 Drogowskazy - adaptacja scenariusza MDK nr 3 - tematyka o wartościach w życiu człowieka.

Zespół Szkół i Placówek nr 1 2 Pogadanki na godzinach wychowawczych w całym roku 2022.

Zespół Szkół i Placówek nr 1 3 Zajęcia z psychologiem dla klas VIII - współpraca z PPP nr 1 (m.in. asertywność, stawianie granic, szacunek do drugiego człowieka).

Zespół Szkół i Placówek nr 1 4 Zajęcia z klasami VIII z pedagogiem i psychologiem "Hejt i mowa nienawiści".

Zespół Szkół Elektronicznych 1

Kampania edukacyjna dla uczniów i nauczycieli pt.  „Nie dyskryminuję, toleruję i szanuję”. Uczniowie SU odwiedzali uczniów w klasach podczas 

lekcji, promując tolerancję i akceptację wśród uczniów oraz nauczycieli. AjpiTV przeprowadziła wywiad z uczniami naszej szkoły (24.02.2022 r.). 

Odbył się wykład dla uczniów i nauczycieli w świetlicy szkolnej pt. „Tolerancyjny Elektronik – ćwiczenia z tolerancyjnej komunikacji” prowadzony 

przez pedagoga szkolnego Monikę Reszkowską. W szkole zostały rozwieszone plakaty informacyjne. W ramach kampanii oraz przez cały rok 

szkolny dyżuruje Samorząd Uczniowski, do którego można składać wszelkiego rodzaju prośby, zażalenia a także informacje na temat przejawów 

dyskryminacji w szkole. 23.02.2022-01.03.2022

Zespół Szkół Elektronicznych 2 Start akcji "Ukraina" na terenie szkoły - pomoc ofiarom wojny ukraińsko - rosyjskiej. 28.02.2022 - 27.05.2022      

Zespół Szkół Elektronicznych 3 24.02. – 04.03.2022 r. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – duża tablica.

Zespół Szkół Elektronicznych 4 16-25.11.2022 r. - akcja informacyjna w internacie szkoły w ramach odbchodów Dnia Tolerancji.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 1 Przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie o prawach ucznia (w ramach, której omawiane są również prawa człowieka).

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 2 Udział uczniów w Olimpiadzie o rodzinie.

Zespół Szkół Elektrycznych 1
"Szkoła Demokracji" - projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej; prawa i obowiązki człowieka, prawa wyborcze, podejmowanie działań i decyzji - 

samostanowienie o sobie.

Zespół Szkół Elektrycznych 2
"Szkoła Otwarta i Tolerancyjna" - Bydgoski Projekt Miejski; konferencje, gry miejskie, spektakle teatralne dotyczące świadomości praw człowieka 

(w tym ucznia).

Zespół Szkół Elektrycznych 3
"Turniej o nagrodę Rektora Politechniki Bydgoskiej" - turniej debat oksfordzkich; zwycięstwo drużyny ZSElek w finale podczas walki na argumenty 

do tezy "Sztuczna inteligencja powinna zawsze podlegać władzy ludzi".

Zespół Szkół Elektrycznych 4 "Współczesne niewolnictwo i handel ludźmi" - cykl warsztatów prowadzonych przez Policję.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 1

Konkurs artystyczny, organizowany przez bibliotekę szkolną pt. "Zero dla Dyskryminacji" dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. 

Wystawa książek związanych z problemem dyskryminacji na świecie i ochroną praw człowieka z okazji święta ustanowionego przez ONZ, na dzień 

1 marca " Zero dla dyskryminacji".

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 2
Uczestnictwo uczniów ZSGH w  IX edycji konkursu o prawie pracy i BHP pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego organizatorem była Państwowa 

Inspekcja Pracy.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 3
Aktywna działalność RZECZNIKA PRAW I GODNOŚCI UCZNIA, w ramach struktur Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich, inicjowanie zmian w Statucie Szkoły.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 4
Aktywne uczestnictwo w projekcie miejskim Szkoła  Otwarta i Tolerancyjna, promującym idee tolerancji, godności i otwartości człowieka. Zdobycie 

nagrody dla najaktywniejszej szkoły i najbardziej zaangażowanego lidera szkolnego.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 1 Świat a prawa człowieka…- wizualizacja plastyczna (konkurs szkolny).

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 2 Przygotowanie prezentacji na temat: Prawa człowieka w świetle Konstytucji RP - na XIV Wojewódzkie Młodzieżowe Spotkania Samorządowe.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 3 Porozmawiajmy o Prawach człowieka - zajęcia tematyczne z wychowawcami.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 1
 „Ja nie widzę ciebie, Ty widzisz mnie” – akcja z okazji tygodnia białej laski; w ramach akcji: zajęcia w kl. 1-3 przeprowadzone przez nauczycieli ze 

szkoły dla niewidomych i słabowidzących; artykuł na stronę szkoły oraz uzyskanie tytułu „Szkoły przyjaznej osobom niewidomym”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2
Akcja „Przybij piątkę tolerancji”; w ramach akcji: plakat, artykuł na stronę szkoły; scenariusze zajęć dla kl. 1-8; przeprowadzenie godzin 

wychowawczych w kl. 3 i 4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 3

Współpraca z BORPĄ  (Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii, Uzależnień i Profilaktyki) – zorganizowanie na terenie szkoły spektakli 

profilaktyczno-wychowawczych dla kl.:

- 1-3: „Magiczna księga świata”;

- 4-6: „Nie poniżaj”;

- 7-8: „Nadziejo wróć”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 4 Spektakle wystawione przez teatr „Nawigator”, dotyczące praw dziecka, tolerancji i uzależnień.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 5
Przygotowanie wystawy na holu głównym szkoły pt. ”Dzieci, które zmieniły świat”. Wystawa mówiąca o dzieciach, które walczyły o prawo do 

godnego życia. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 6
Konkurs z okazji „Międzynarodowego dnia praw dziecka”. Przeprowadzenie godzin wychowawczych, w ramach których dzieci losowały prawo, np. 

do nauki i tworzyły do niego plakaty. Wystawa prac dzieci  dotyczących praw i obowiązków dziecka. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 7
W ramach przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" zrealizowane zostały tematy: "Jak kształtowały się prawa człowieka", "Prawa 

człowieka w Konstytucji RP" oraz "Przestrzeganie praw człowieka".

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 8
Lekcje w klasach 1-3 tematycznie związane z prawami człowieka, m. in: Okazywanie szacunku i niesienie pomocy osobom starszym, Moja mała 

ojczyzna, Jesteśmy Europejczykami - budowanie tożsamości ucznia jako Polaka i Europejczyka.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 1 Konkurs międzyszkolny na opracowanie scenariusza scenki "Jestem człowiekiem i mam swoje prawa".

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 2 Konkurs międzyszkolny na najciekawszy wiersz o prawach człowieka "Mam prawo…".

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 3 Konkurs międzyszkolny na pracę literacką "Kochaj mnie, żebym też umiał kochać..."

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 4 Konkurs szkolny "Mam swoje prawa", ale pamiętam, że inni też je mają.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 5 Mapa miejsc na świecie, gdzie łamane są prawa człowieka - wystawa plakatów wykonanych przez uczniów.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 6 Debata oxfordzka - "Z czego wynika łamanie praw człowieka?".

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 7 Warsztaty "Gdzie szukać pomocy?" - ważne instytucje i telefony.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 8 Wystawa plakatow "Prawa dziecka widziane oczami dziecka".

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 9 Wybór SZKOLNYCH SZERYFÓW PRAW DZIECKA - wyboru dokonali uczniowie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 1
Zapoznanie z prawami dziecka; rozmowa "dlaczego wszystkie dzieci mają takie same prawa"; słuchanie wierszy, opowiadań nt. praw dziecka, np. 

"O prawach dzieci" Brywczyńskiego, opowiadania Strękowskiej - Zaremby; Quiz "Moje prawa".

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 2
Oglądanie filmu edukacyjnego "Prawa dziecka"; nauka piosenki "Piosenka o prawach dziecka - Mała orkiestra dni naszych"; "Mam swoje prawa, 

mam też obowiązki" - rozmowa na podstawie doświadczeń osobistych dzieci.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 3 Organizacja zbiórki charytatywnej na rzecz seniorów z osiedla Fordon.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 4
Prowadzenie zajęć w ciągu roku szkolnego dotyczące uwrażliwiania, uczących empatii i współodczuwania (zajęcia dramowe, teatralne); 

wykorzystanie materiałów dostępnych w internecie - edukacyjnych dot. tematyki praw dziecka.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 1 Realizacja innowacji pedagogicznej "Szkoła w Europie - Europa w szkole" dla klas 1-3.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 2 Wszelkie działania na rzecz uchodźców (zajęcia integracyjne, pomoc rzeczowa, psychologiczno-pedagogiczna itp.).

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 3 Tydzień relacji trwający od 24-28 października br. pt. "EDUKACJA RELACJA"  obejmujący całą społeczność uczniowską.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 4 Różnorodne akcje w zakresie Wolontariatu i PCK.

Zespół Szkół Samochodowych 1 Wystawa prac plastycznych stworzonych przez uczniów, w ramach akcji "Zero dla dyskryminacji".


