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List
z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego 2016/2017

Szkoła bez wątpienia jest jednym z miejsc, w którym prawa człowieka, w tym prawa
dziecka i prawa ucznia, powinny być szanowane z najwyższą troską. I choć współczesna szkoła
zmienia się, to wspomniane wartości, zawsze – dla wszystkich bez wyjątku – powinny być
priorytetem.
To jaki będzie rozpoczynający się rok szkolny, zależy przede wszystkim od Was.
Jestem jednak głęboko przekonany, że nawet w dobie Google’a, YouTube’a czy Facebook’a,
szkoła może być miejscem doskonale kształtującym wiedzę i przyjaznym dla rozwoju
osobowości.
Zadanie Rzecznika Praw Dziecka dla Uczniów na najbliższe 10 miesięcy?
Nie bójcie się myśleć oraz wyrażać własnych opinii i emocji. Nie wstydźcie się
własnego „JA”, pamiętając jednocześnie o szacunku do drugiej osoby oraz podstawowych
zasadach demokracji, które obowiązują również w szkole.
Budujcie szkolne społeczności. Nie tylko te wirtualne – w internecie, ale przede
wszystkim te oparte na codziennym dialogu, współpracy, zrozumieniu.
Aktywnie upominajcie się o Wasze miejsce w szkole, dowodami zaangażowania
przekonujcie wychowawców i nauczycieli, że warto Wam zaufać. Współdecydujcie o sobie –
począwszy od wyboru szkolnej wycieczki po zapisy szkolnego statutu.
Dyskutujcie o prawach dziecka i prawach ucznia. Upominajcie się o nie. Szkoła to nie
tylko edukacja – dajcie się dostrzec znakomitymi wynikami w nauce, ale i postawą, która

wykracza poza tradycyjnie rozumianą wiedzę. Pozwalajcie się motywować – wielu
podziękuje za to swoim nauczycielom w za kilka lub kilkanaście lat.
Aby rozpoczynający się rok szkolny 2016/2017 był szczególny, zapraszam wszystkich
uczniów do wspólnego projektu. Podejmijcie #wyzwanierzecznikaprawdziecka (wyzwanierpd.pl)
– zróbcie coś wyjątkowego dla siebie lub społeczności szkolnej, a na koniec roku wybiorę
i nagrodzę najciekawsze wyzwania. Nie stawiam ograniczeń, realizacją wyzwania będą
np.: spektakularna poprawa wyników w nauce, szkolny wolontariat czy aktywna promocja praw
dziecka w szkole, wszystko co – zgodnie z powiedzeniem – możecie zrobić dziś, a za co
podziękujecie sobie w przyszłości.
Korzystając z okazji serdecznie pozdrawiam Waszych Rodziców oraz Nauczycieli,
życząc im niezliczonych powodów do dumy i radości z Waszych sukcesów.
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