
Nazwa placówki L.p. Krótki opis projektu/inicjatywy/wydarzenia

Bursa nr 1 1 Zorganizowanie wystawy pt. "Dzień Praw Człowieka".

Bursa nr 1 2 Zorganizowanie wystawy pt. "Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka".

Bursa nr 2 1 OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA. CZY ZNASZ SWOJE PRAWA?

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna 1

"Żyj zdrowo - kolorowo: Młodzieżowa kampania profilaktyczna". KONKURSY: plastyczny, przegląd talentów oraz akcja 

wsparcia mające na celu asymilację i zintegrowanie różnych narodowości, pomoc w przypadku zaobserwowania hejtu, 

mowy nienawiści i przemocy rówieśniczej.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1
Gazetki szkolne, tematyka lekcji wychowawczych, ikonografia i plakaty na terenie szkoły dotyczące dyskryminacji, cytaty 

sławnych ludzi promujące dobro i tolerancję na drzwiach sal lekcyjnych.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 1 Debata oksfordzka między klasami pt. "Kara śmierci".

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 2 Projekt na temat toleracji "Obcy wśród nas".

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 3 Wystawa prac uczniów "Łamanie praw człowieka na świecie".

II Liceum Ogólnokształcące 1 Wystawa fotograficzna.

II Liceum Ogólnokształcące 2 Konkurs wiedzy o prawach człowieka.

II Liceum Ogólnokształcące 3 Prelekcja nt. ochrony praw człowieka.

II Liceum Ogólnokształcące 4 Warsztaty dla wybranych klas dot. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

III Liceum Ogólnokształcące 1 Włączenie się w akcję "Maraton pisania listów do Amnesty International" - 1-2.12.2022. 

III Liceum Ogólnokształcące 2 Uczniowie piszą listy do Amnesty International w sprawie uwolnienia więźniów politycznych.

IV Liceum Ogólnokształcące 1 Maraton Pisania Listów Amnesty International.

IV Liceum Ogólnokształcące 2 Udział w miejskim projekcie Szkoła Otwarta i Tolerancyjna.

VI Liceum Ogólnokształcące 1 Turniej debat klasowych poświęcony tematyce.

VIII Liceum Ogólnokształcące 1

"Janusz Korczak - prekursor praw dziecka" - montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy pierwszej dla 

społeczności szkolnej.  Będzie to ok. 40-minutowa opowieść o człowieku, który dostrzegł, że dzieci też  powinny mieć prawa 

takie same jak każda istota ludzka. Planowany termin wydarzenia: 9 grudnia 2022 r.

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 1
W grudniu  uczniowie będą brali udział  w kolejnym spotkaniu z cyklu " Adwokaci rozjaśniają prawo". W czasie tych 

warsztatów będą także podejmowane zagadnienia dotyczące praw człowieka.

XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 1 Coroczny (od 11 lat) udział w akcji organizowanej przez Amnesty International "Maraton pisania listów" - 02.12.2022 r.

XIII Liceum Ogólnokształcące 1 Maraton Pisania Listów Amnesty International - akcja pisania listów w obronie więźniów sumienia.

XIII Liceum Ogólnokształcące 2 ODO lekcje - cykl zajęć online organizowanych przez UODO w ramach Międzynarodowego Dnia Praw  Dziecka.

XIII Liceum Ogólnokształcące 3 Godziny wychowawcze ze światem - akcja PAH, dyskusje nt. wartości - solidarność, godność ludzka, sprawiedliwość.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 1
 „Bądź fair, nie hejtuj” – przygotowanie spotu profilaktycznego z wykorzystaniem piosenki i monologu; Teatr Studio 

Warsztat (listopad 2022).

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 2 „Jesteśmy różni lecz równie ważni” – Dzień Praw Człowieka - rzeźba ceramiczna; Pracownia ceramiki (grudzień 2022).

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 4
„Maraton pisania listów – Napisz list. Zmień życie.” – włączenie się do największej na świecie akcji na rzecz praw człowieka 

organizowanej przez Amnesty International; Rada Młodzieży MDK5 (grudzień 2022).

Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 1
Jak uczyć o prawach człowieka? - spotkanie sieci nauczycieli historii, WoS i HiT SP i SPP w formacie WORLD CAFE; termin 

15.12.2022 r.

Miejski Osrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 2 Webinarium dla nauczycieli "O prawach człowieka na lekcji" - termin 7.12.2022 r.

Przedszkole nr 22 1

21.11. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. Zabawy integracyjne z naszymi kolegami z Ukrainy. W grupach dzieci 

6 letnich warsztaty nt. przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji. W tym dniu wszyscy ubieramy się na niebiesko. 

Wszystkie dzieci biorą udział w różnych aktywnościach sportowych pod hasłem - sport nas łączy w jedną "drużynę praw 

dziecka".

Przedszkole nr 33 "Jacek i Agatka" 1
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - zajęcia w gr. 1-6, Niebieski Dzień w Przedszkolu - solidarność z wszystkimi dziećmi na 

świecie.

Przedszkole nr 34 "Mali Odkrywcy" 1
W ramach promowania praw człowieka, prawa dziecka do szczęścia i radosnego przeżywania, np. świąt, w placówce 

zostanie zorganizowana Akcja - ONKOMIKOŁAJE.

Przedszkole nr 39 "Sto Pociech" 1

Zorganizowanie 21.11.2022 roku we wszystkich grupach wiekowych Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 

UNICEF.Tego dnia dzieci przychodzą do przedszkola ubrane w kolorze niebieskim. Dla dzieci będą organizowane 

sytuacje eukacyjne (zabawy dydaktyczne, rozmowy przy gazetce tematycznej) związane z prawami dziecka. 

Będziemy mówić o tolerancji, integracji z osobami z Ukrainy, które dołączyły do naszego przedszkola.

Przedszkole nr 39 "Sto Pociech" 2
W grudniu obchodzić będziemy Dzień Praw Człowieka. Dzieci dowiedzą się, że bez względu na miejsce zamieszkania, płeć, 

czy kolor skóry wszyscy ludzie maja te same prawa.

Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika" 1
W najbliższym czasie (listopad 2022), zostaną zorganizowane w grupie zabawy integracyjne z okazji Międzynarodowego 

Dnia Praw Dziecka. Dzieci poznają również postać Janusza Korczaka.

Przedszkole nr 61 Integracyjne 1 Opowiadanie dla dzieci, pogodanka, ilustracje w holu przedszkola wykonane przez każdą z grup.

Przedszkole nr 61 Integracyjne 2
Prezentacja na podstawie opowiadania pt. "Znikające ciasteczka", rozmowa, przedszkolaki zakładają tego dnia dwie 

skarpetki nie do pary.

Przedszkole nr 80 "Królestwo Maciusia" 1 Organizacja konkursu plastycznego z okazji Dnia Praw Człowieka (10 grudnia 2022).

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi 1

Maraton Pisania Listów to największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka. Co roku w okolicach Międzynarodowego 

Dnia Praw Człowieka miliony ludzi na całym świecie jednoczy siły, żeby upomnieć się o konkretne osoby, których prawa są 

łamane i odmienić ich los. W tym roku motywem przewodnim akcji jest prawo do pokojowych zgromadzeń. Podczas 

Maratonu uczniowie klas 8 pisać będą: listy i wiadomości do władz i decydentów w sprawie konkretnej osoby, które mogą 

realnie wpłynąć na zmianę jej sytuacji; wyrazy solidarności do osób, których prawa są łamane i których sytuacje staramy się 

zmienić, aby dodać im otuchy i pomóc zachować hart ducha.

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi 1 Uroczysty apel z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Rok 2022 Rokiem Praw Człowieka - projekty/inicjatywy/wydarzenia 

planowane do realizacji przez szkoły i placówki oświatowe do 31.12.2022 r.



Nazwa placówki L.p. Krótki opis projektu/inicjatywy/wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 14 1 „Ja Dziecko – mam prawo do...”- konkurs plastyczno – literacki z okazji rocznicy uchwalenia konwencji o prawach dziecka.

Szkoła Podstawowa nr 14 2 Historia praw kobiet w Polsce i na świecie – zajęcia z pedagogiem w klasie 8a.

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 1

Maraton Pisania Listów Amnesty International: uczniowie w ramach Akcji Amnesty International piszą listy, e-mail, tweet, 

podpisują petycje Słowa mają moc .... Motyw przewodni 2022 r. "Wolność do pokojowych zgromadzeń" (w ramach lekcji 

WOS-u) wysyłamy list petycję.

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 2 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - turniej wiedzy o prawach człowieka dla klas 1-3 - "Wszyscy mamy prawa!"

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi 3

Międzynarodowy Dzień Życzliwości: Każda klasa przygotuje plakat związany z tolerancją, na zajęciach odbą się pogadanki i 

prezentacje, wykonane zostaną emotki z uśmiechami, oraz dobry uczynek wobec kolegi lub koleżanki. W tym roku 

przygotowujemy tydzień życzliwości i listy do wybranej osoby.

Szkoła Podstawowa nr 19 1 Heppening - prawa człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 19 2 Konkurs plastyczny dla uczniów II - V.

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 najciekwaszą 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 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi 1 Projekty klasowe na temat artykułów z Konwencji Praw Człowieka przy okazji Dnia Praw Człowieka 10 grudnia.

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i 

Dwujęzycznymi
1 22.05- 26.05 2023 - cykl zajęć poświęcony prawom i obowiązkom dziecka. Organizatorzy - nauczyciele świetlicy.

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i 

Dwujęzycznymi
2 Zajęcia w ramach godziny wychowawczej w klasie 5c - Prawa i obowiązki uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 35 1 Zajęcia wychowawcze dot. Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka - 20 listopada.

Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi 1 Warsztaty, praca w grupach, omówienie i prezentacja wniosków wypracowanych w grupach

Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi 2
Konkurs wśród klas 4-8 "Prawa i obowiązki ucznia" - prezentacja graficzna lub mulimedialna - najciekawesze pomysł 

umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 38 1 Kontynuacja zadań w ramach Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej (SOiT).

Szkoła Podstawowa nr 38 2
„Nie ma dzieci są ludzie.” – zapoznanie z konwencją praw dziecka i przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka (działanie w 

ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy.”).

Szkoła Podstawowa nr 38 3 Wizualizacja Basic Human Rights.

Szkoła Podstawowa nr 38 4 Konkurs dla klas - Lapbook Dziecko i jego prawa, wystawa pokonkursowa.

Szkoła Podstawowa nr 43 1 Dyskryminacja w sporcie - prezentacja multimedialna, pogadanka.

Szkoła Podstawowa nr 43 2 Dzień Praw Dziecka - przedstawienie "Król Maciuś Pierwszy".

Szkoła Podstawowa nr 43 3 13 grudnia - rocznica stanu wojennego - łamanie praw człowieka do wolności (montaż słowno-muzyczny).

Szkoła Podstawowa nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi 1 Dzień Praw Dziecka - Dzień Życzliwości, prelekcje i pogadanki.

Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 1 "Przyjazna Szkoła" - tydzień dobrych relacji. Zwrócenie uwagi na podstawowe wartości w życiu człowieka.

Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 2 Edukacja prawna w ramach akcji edukacyjnej "Adwokaci Rozjaśniają Prawo".

Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi 1 Obchody rocznicy przyjecia Konwencji Praw Dziecka (plakaty, gazetki).

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 HAPPENINGI - PRAWA CZŁOWIEKA. Z uczniami klasami 7.

Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i 

Sportowymi
1 Konkurs plastyczny i wystawa prac uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 1
Zapoznaniez prawami dziecka i obowiązującymi dokumentami gwarantującymi  te prawa. Przybliżenie postaci Janusza 

Korczaka jako twórcy praw dziecka w Polsce, upowszechnienie jego myśli pedagogicznej i twórczości.

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 2 Spotkanie czytelnicze z okazji Dnia Praw Dziecka.

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 3 Gazetka tematyczna - Dzień Praw Dziecka (20 listopada) i Dzień Praw Człowieka (10 grudnia).

Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi 4 Zajęcia edukacyjne z okazji Dnia Praw Człowieka - 10 grudnia.

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi 1
"Prawa człowieka na świecie - przeciwko dyskryminacji Praw Dziecka" organizowany przez nauczycieli WOS-u, psychologa 

szkolnego i pedagoga szkolnego. 

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi 2
Konkurs dla uczniów VII-VIII na najlepszą prezentację multimedialną "Katalog Praw Dziecka" - będzie oceniana zawatrość 

merytoryczna, treści zamieszczone, forma graficzna i estetyczna.

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi 3
Zgromadzenie informacji o organizacjach międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka, praca uczniów w 

zespołach.

Zespół Szkół nr 1 1
Konkurs fotograficzny i wystawa w bibliotece szkolnej pt.: "Prawa człowieka w moim obiektywie" z okazji Światowego Dnia 

Praw Człowieka - 09.12.2022 (święto jest obchodzone 10.12.2022).

Zespół Szkół nr 1 2
Konkurs literacko - plastyczny pt.: "Bohater na rzecz praw człowieka" - przedmiotem konkursu będzie stworzenie w formie 

komiksowej opowieści o życiu bohaterów broniących praw człowieka - 09.12.2022 r.

Zespół Szkół nr 1 3

Warsztaty międzykulturowe dla klas pierwszych z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności. Uczniowie ukraińscy nauczą 

polskich uczniów sztuki tworzenia tradycyjnych lalek motanek. Wykonane lalki zostaną przekazane w prezencie świątecznym 

dzieciom z odziału onkologicznego Szpitala im. Jurasza.  20.12.2022.

Zespół Szkół nr 1 4 "Stan wojenny w Polsce - spojrzenie po latach…" mini projekt edukacyjny (wywiady ze świadkami).

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 1 Dzień Praw Człowieka - program poniżej.

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 2
Fordońskie spotkania z humanistyką - warsztat "Prawa człowieka w teorii i praktyce". Współorganizacja z Wydziałem Nauk o 

Polityce i Administracji UKW.

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 3 Upowszechnienie treści Deklaracji Praw Człowieka - oplakatowanie szkoły z fragmentami.

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 4 Warsztat filmowy połączony z pokazem filmu "Fala". 

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 5
Warsztat "Ja i moje prawa" w formacie "World Cafe", który będzie analizą przedstawionych treści, filmu wraz z konfrontacją 

z osobistymi doświadczeniami.

Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 6
Organizacja "Galerii Wolności" - działanie związane z prezentacją plakatów poświęconych tematowi oraz Street Artu. 

Skierowanego do uczniów LO i SP.

Zespół Szkół nr 6 1

W listopadzie szkoła weźmie  udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez Unicef - 

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci. W tym miesiącu przypada rocznica uchwalenia przez ONZ  Konwencji o 

prawach dziecka.

Nauczyciele na godzinach wychowawczych realizują scenariusze zajęć udostępnione przez UNICEF - dotyczą one 

propagowania Konwencji o prawach dziecka: (poznajmy swoje prawa - zeszyt ćwiczeń dla uczniów, quizy Kahoot o prawach 

dziecka, gra memory). Odbędzie się konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III.  Planowany jest "niebieski marsz".

Zespół Szkół nr 6 2

W grudniu szkoła weźmie udział w akcji "Na ratunek dzieciom w rogu Afryki". Ma ona na celu uświadomienie uczniom, jak 

ważne jest respektowanie praw człowieka. 

Akcja ma na celu uświadomienie uczniom, że są miejsca w których warunki do życia nie pozwalają dzieciom się prawidłowo 

rozwijać i prawa człowieka nie są respektowane. Takim regionem jest róg Afryki: Etiopia, Somalia, Kenia.
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Zespół Szkół nr 8 1
Pogadanki na zajęciach z wychowawcą przypominające zapisy deklaracji praw człowieka, prezentacje przygotowane przez 

uczniów.



Nazwa placówki L.p. Krótki opis projektu/inicjatywy/wydarzenia

Zespół Szkół nr 18 1 Prawa człowieka w dziejach historii - prezentacja multimedialna, upowszechnienie wśród uczniów.

Zespół Szkół nr 18 2 Plakat propagujący przestrzeganie praw człowieka. Wystawa prac.

Zespół Szkół nr 19 1 Respektowanie praw człowieka  poprzez organizację tygodnia życzliwości.

Zespół Szkół nr 24 1
Kontynuacja edukacji prawnej (w tym prawa człowieka) w klasach policyjnych, prowadzonych w ramach współpracy z 

Okręgową Radą Adwokacką. 

Zespół Szkół nr 30 Specjalnych 1
Kontynuacja zajęć profilaktycznych dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki tematyki bezpieczeństwa. Zajęcia z policją, 

strażą miejską. 

Zespół Szkół nr 30 Specjalnych 2
Kontynuacja udziału w szkolnych uroczystościach, innowacjach pedagogicznych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

działaniach rozwijających pasję i mocne strony uczniów, dalsza współpraca z rodzicami.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 1 "Szkoła Otwarta i Tolerancyjna".

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 3
Indywidualne zajęcia psychologiczne: terapeutyczne i psychoterapeutyczne nastawione na rozwój, wsparcie emocjonalne, 

poznawanie praw i obowiązków, modelowanie zachowań.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 4
Psychoterapia indywidualna, par i rodzin - konsultacje i spotkania z rodzicami uczniów oraz całymi rodzinami uczniów 

starszych, w tym uświadamiające prawa człowieka.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 5
Grupowe zajęcia psychologiczne poszerzające kompetencje społeczno - emocjonalne uczniów, w tym znajomość praw 

człowieka.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 6
Planujemy udział uczniów oraz drużyny harcerskiej w obchodach Tygodnia Praw Człowieka, skorzystamy m.in. z propozycji 

BCOPiW.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 7
Będą realizowane tematy na zbiórce harcerskiej "Rok praw człowieka w 35. rocznicę ustanowienia przez Sejm RP pierwszego 

Rzecznika Praw Obywatelskich."

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 8 Światowy dzień praw człowieka - apel szkolny. 

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 9 "Nie ma dzieci, są ludzie"  - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży uświadamiające prawa i obowiązki.

Zespół Szkół nr 31 Specjalnych 1 Zajęcia wychowawcze dot. Międzynarodowego dnia praw dziecka - 20 listopada.

Zespół Szkół nr 32 1 Upamiętnienie wydarzeń stanu wojennego. Prawo do wolności słowa, zgromadzeń i wolnych wyborów.

Zespół Szkół nr 32 2
Organizacja Międzynarodowego dnia dziecka. Włączenie się się w akcje UNICEF, gazetki tematyczne, akcja szkolna "Nie ma 

dzieci, są ludzie", w tym m. in. przybliżenie postaci J.Korczaka, przygotowanie ulotek tematycznych dla rodziców.

Zespół Szkół nr 32 3

Organizacja Międzynarodowego dnia praw człowieka. Właczenie się w Maraton Pisania Listów Amnesty International, 

przygotowanie filmu tematycznego i gazetki okolicznościowej, Ogłoszenie konkursów: filmowego "Nasze prawa - wspólna 

sprawa", na komiks "Różni ludzie - równe prawa", opublikowanie ogólnodostępnego Quizu wiedzy o prawach człowieka 

"Mam prawo i nie zawaham się go użyć!"

Zespół Szkół i Placówek nr 1 1 Współpraca z BORPA: Spektakl "Tu rządzi kot" kl. 1-3, Spektakl "Uwierz w siebie" 4-6.

Zespół Szkół i Placówek nr 1 2 Spektakl "Przesłuchanie" dla kl. VII-VIII we współpracy z BORPA.

Zespół Szkół Elektronicznych 1
28.11. – 11.12.2022 r. Światowy dzień walki z AIDS, Dzień Osób z Niepełnosprawnością – duża tablica,  21.11.2022 r. 

Światowy dzień życzliwości i pozdrowień.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 1
Prezentacja dla uczniów przedstawiająca historię oraz ideę praw człowieka w grudniu z okazji Międzynarodowego dnia praw 

człowieka 10.12.2022 r. prezentowana na godzinach wychowawczych w poszczególnych klasach.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 2 Debata oksfordzka przybliżająca tematykę praw człowieka.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 3 Wystawa plakatów wykonanych przez uczniów promujących podstawowy katalog praw człowieka.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 4 Włączenie się w Maraton Pisania Listów Amnesty International.

Zespół Szkół Elektrycznych 1
"Szkoła Otwarta i Tolerancyjna" - bydgoski projekt miejski; konferencje, gry miejskie, spektakle teatralne dotyczące 

świadomości praw człowieka (w tym ucznia).

Zespół Szkół Elektrycznych 2
Wybory do samorządu uczniowskiego - projekt szkolny; cykl wrsztatów dotyczących wolnych, równych, tajnych i 

bezpośrednich wyborów; podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

Zespół Szkół Elektrycznych 3 "Odpowiedzialność prawna nieletnich" - cykl warsztatów prowadzonych przez Policję. 

Zespół Szkół Elektrycznych 5
Projekt Stowarzyszenia „Zespolaki” - cykl interaktywnych prelekcji zwiększających świadomość o zespole Downa; prawa 

osób niepełnosprawych.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 1

XIV Wojewódzkie spotkania samorządowe: "Stop Agresji - Tak Kulturze" pt: "Prawa człowieka w świetle Konstytucji RP". 

Celem spotkań jest promowanie młodzieży uzdolnionej artystycznie, inspirowanie do twórczego działnia, pogłębianie wiedzy 

dotyczącej praw człowieka.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 1 Muzyka za prawami człowieka - audycja szkolna.

Zespół Szkół Spożywczych 1 Rozmowy z uczniami wraz z prezentacją na temat praw człowieka.

Zespół Szkół Spożywczych 2 Wydarzenia i fakty historyczne związane z prawami człowieka.

Zespół Szkół Spożywczych 3 Wzmianka na temat wolności, niepodległości i praw człowieka.

Zespół Szkół Spożywczych 4
Szeroki wachlarz rozmów na temat praw człowieka, ich naruszeń w Polsce i na świecie, urzędach sprawujących nadzór nad 

prawami człowieka.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 1 Akcje: „Tolerancja”, „Empatia w naszej klasie”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2

Lekcje w klasach 1-3 tematycznie związane z prawami człowieka, m. in: Podpisujemy klasowy kontrakt, Przyjaciele, Przyjaźń, 

Wyrażanie szacunku wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych poprzez właściwe 

zachowanie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 3
W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizują zajęcia bajkoterapii.  Na prawie każdych zajęciach - przy okazji 

omawiania utworów - uczniowie skupiają się na podnoszeniu świadomości praw człowieka.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 4 Filmy edukacyjne: Co to są prawa człowieka, prawa dziecka?

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 1
Poruszenie tematyki praw człowieka (w tym praw dziecka) na indywidualnych i grupowych zajęciach z psychologiem w 

dniach 5-9.12.2022 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 2
Przygotowanie  wiadomości, infografik  dotyczących praw człowieka, umieszczenie ich na tablicy na szkolnym korytarzu -  5-

9.12.2022 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 1 Podsumowanie działań w ramach  ROKU PRAW CZŁOWIEKA - grudzień 2022 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 1

Udział w akcji UNICEF Międzynarodowy dzień praw dziecka; obchodzenie Międzynarodowego dnia praw dziecka (21.11); 

zapoznanie z prawami dziecka; wykorzystanie materiałów UNICEF dot. konwencji Praw dziecka; zabawy plastyczne i 

muzyczne.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 2
10 grudnia dzień praw człowieka; kilka tygodni poprzedzających rozmowy na lekcjach wychowawczych dot. praw człowieka 

przeprowadzane przez wychowawcę i pedagoga szkolnego; zajęcia plastyczne w świetlicy zakończone wystawą prac dzieci.

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 2 Kontynuacja działań na rzecz uchodźców.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 3 Konkurs poetycki dla klas 4-8 (listopad/grudzień).

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 4 Prawa dziecka dawniej i dziś - zajęcia kl. 2 w rocznicę uchwalenia Konwencji praw dziecka.


