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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 2019 

 

 

World Organisation for Early Childhood Education (Organisation Mondiale pour 

l’Education Préscolaire) jest międzynarodową, pozarządową organizacją zajmującą się 

zagadnieniami wczesnej edukacji i opieki, której członkowie pochodzą z około 70 krajów. 

Założona w 1948 roku jest jedną z najstarszych organizacji NGO na świecie. Ma status 

organizacji doradczej przy UNESCO oraz swoich reprezentantów podczas zgromadzeń 

UNICEF. OMEP jest też oficjalnym partnerem UNESCO Global Action Programme  

w zakresie podejmowania działań na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju zgodnie 

z przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 Rezolucją 70/1. 

Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Polski Komitet 

OMEP działający w Polsce od 1967 roku realizuje cele i zadania Światowej Organizacji, 

inicjuje i wspiera różnorodne działania na rzecz zrównoważonej przyszłości.  

  Do realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju zobowiązuje Polski Komitet 

OMEP również Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

59, z póz. zm.), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r., System oświaty zapewnia  

w szczególności: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach 

zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali 

lokalnej, krajowej i globalnej (rodz.1, art. 1. pkt. 15). 

Polski Komitet OMEP włącza się w realizację Ustawy poprzez promowanie 

informacji na temat zrównoważonego rozwoju wśród nauczycieli i w ten sposób rozwija ich 

zdolności do szerzenia wiedzy na ten temat wśród uczących się. 

            W związku tym, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są wpisane w 

działalność Polskiego Komitetu OMEP na poziomie międzynarodowym i krajowym, 

proponujemy w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w 2019 roku aktywne 

włączenie się w realizację 4 celu Zrównoważonego Rozwoju: Zapewnić 

wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe 

życie. 

Czwarty cel Zrównoważonego Rozwoju jest ukierunkowany na wysoką 

jakość edukacji, która stanowi podstawę dla polepszenia życia ludzi 

i zrównoważonego rozwoju.  

 

Inspiracją projektu jest 30. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, 

ponieważ jej ustanowienie jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony 

praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ uchwalenie 
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Konwencji i przedstawiła projekt, który opierał się na filozoficzno-wychowawczej koncepcji 

Janusza Korczaka. Projekt stanowił punkt odniesienia dla trwających 11 lat prac nad 

uzgodnieniem ostatecznego tekstu dokumentu. Konwencja została jednomyślnie przyjęta 

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.  

Polski Komitet OMEP realizując cele i zadania Światowej Organizacji OMEP pragnie 

przypomnieć środowisku wychowania przedszkolnego rangę Konwencji oraz dokonania 

Polski w tym zakresie. Chcemy przypominać i upowszechniać idee i dorobek twórczy Janusza 

Korczaka, aby tradycje korczakowskie były nadal źródłem kształtowania postaw społecznych. 

Zachęcamy do podejmowania działań wychowawczych ukierunkowanych na ich 

indywidualizację, opartych na zaufaniu, szacunku, dialogu, tolerancji i odpowiedzialności. 

Szczególnie ważne są prezentacje takich działań, w których celem jest jednoczesne : 

- zaznajamianie dzieci z ich prawami, 

- wzmocnienie przestrzegania praw dziecka przez dorosłych, 

- tworzenie dzieciom bezpiecznej przestrzeni kształtującej  odpowiedzialność i wdrażającej   

  do ponoszenia konsekwencji swoich zachowań i decyzji. 

Kolejnym tematem, który stanowi inspirację tegorocznych obchodów Dnia 

Przedszkolaka, jest Jubileuszowy Rok Matematyki ogłoszony w 2019 r. przez Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług polskich matematyków dla nauki na świecie.  

„Edukacja na miarę każdego dziecka” to projekt promujący najwyższą jakości edukacji 

przedszkolnej również w zakresie edukacji matematycznej. Chcemy skupić się na  promocji 

edukacji konstruktywistycznej w której dziecko samodzielnie konstruuje swoją wiedzę 

poprzez doświadczanie i działanie w świadomie zaaranżowanej przez nauczyciela przestrzeni 

edukacyjnej.  

 

 

W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRZEDSZKOLAKA 

PROPONUJEMY: 

 

  

 

I. Działania na rzecz promocji najwyższej jakości edukacji przedszkolnej w  

tym edukacji matematycznej. W tym celu proponujemy 

realizację na terenie placówek projektu    „Edukacja na miarę każdego dziecka”: 

1. Zorganizowanie przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursów 

matematycznych. 

2. Zorganizowanie konkursu plastycznego "Wynalazki naszej przyszłości" i wystawy 

wynalazków. 

3. Zorganizowanie matematycznych gier terenowych i innych aktywności na 

zewnątrz powiązanych z edukacją matematyczną.  

4. Udział placówek w spotkaniach we wspólnych warsztatach naukowych z uczniami 

szkół podstawowych i szkół średnich, studentami itp.  
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5. Prezentowanie realizacji projektu na stronach internetowych placówek, stronie 

Polskiego Komitetu OMEP itp. 

II. Działania promujące 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka 

1. Rozmowy i debaty z dziećmi na temat Praw Dziecka.  

2. Opracowanie przez dzieci materiałów graficznych dotyczących praw dziecka 

(plakatów, rysunków, historyjek, książeczek itp.) i zorganizowanie wystaw w 

miejscach publicznych tj. urzędy, domy kultury itp.). 

3. Zorganizowanie spotkań z władzami samorządowymi, Radą Dzielnicy/Radą Miasta 

Dzielnicy delegacji dziecięcych z przedszkoli w celu rozmowy na temat postrzegania 

przez dzieci Praw Dziecka. 

4. Udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci „Wiemy, znamy, 

szanujemy – artystyczny krąg wokół praw dziecka”. 

5. Udział w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli na scenariusz zajęć realizowanych 

w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. 

III. Warunki przystąpienia do projektu 

1. Zgłoszenie przedszkola poprzez wysłanie ankiety rejestracyjnej do dnia 15 czerwca 2019 

na adres e-mail:  dzienprzedszkolaka@omep.org.pl. 

2. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące realizacji projektu zostaną przekazane 

bezpośrednio do zainteresowanych placówek. 

3. Przekazanie na ww. adres e-mailowe lub adres siedziby Polskiego Komitetu OMEP               

(02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 10) raportów z przeprowadzonych w przedszkolach 

działań: 

a)  realizacji projektu "Edukacja na miarę każdego dziecka";  

b)  realizacji działań związanych z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 

4. Wszystkie przesłane raporty będą materiałem wewnętrznym PK OMEP służącym  

do  potwierdzania działań polskich przedszkoli na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 

propagowania Konwencji Praw Dziecka. 

5. Przedszkola biorące udział w projekcie otrzymają materiały edukacyjne oraz 

podziękowania. 

6. Informacja o placówkach biorących udział w projekcie będzie opublikowana  na stronie 

internetowej Polskiego Komitetu OMEP. 


