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„CHRONIMY DZIECI” 
POLITYKA WEWNĘTRZNA W ZAKRESIE OCHRONY 

DZIECI PRZED RÓŻNYMI FORMAMI KRZYWDZENIA 



 

Preambuła 

 
       Podstawową zasadą wszystkich działań jakie są podejmowane przez pracowników placówki 

jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. 

Pracownik naszego Przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. 

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek 

formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, 

przepisów wewnętrznych w naszej placówce oraz swoich kompetencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Rozdział I 

 

Objaśnienie terminów 

§ 1 

 
1. Pracownikiem instytucji jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy 

zlecenia oraz praktykanci i wolontariusze. 

2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia. 

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności rodzic 

lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy. 

4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w 

przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o 

konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy. 

5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub karalnego na 

szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zagrożenie dobra 

dziecka, w tym jego zaniedbywanie. 

6. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora instytucji pracownik, 

sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie instytucji oraz nad 

bezpieczeństwem dzieci w Internecie. 

7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora instytucji 

pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w przedszkolu. 

8. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka. 

 

 

 

Rozdział II 

 
                                              Rekrutacja pracowników 

 

                                                              § 2 

 
 

1. Podczas rekrutacji przyglądamy się przygotowaniu merytorycznemu kandydata – 

ukończonym studiom, kursom, szkoleniom, uprawnieniom pedagogicznym, a także przebiegowi 

dotychczasowej pracy zawodowej. Zwracamy na ewentualne przerwy w pracy zawodowej - 

warto dopytać o ich powody. Warto również zasięgnąć informacji na temat kandydatów u 

poprzednich pracodawców. 

 
 

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci 

 
§ 3 

 
1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają 

uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. 

2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki podejmują rozmowę 

z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do 

szukania dla siebie pomocy. 

3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka, każdego dnia obserwują zachowania 

dzieci, są też zobowiązani zgłaszać niepokojące objawy w zachowaniu i wyglądzie dziecka do 

dyrektora lub osoby monitorującej Politykę ochrony dzieci i lub/i rozmawiać z rodzicami. 

 
 



Rozdział III 

 

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka 
 

§ 4 

 

W przypadku zauważenia przez pracownika placówki, opiekuna lub inną osobę, że dziecko jest 

krzywdzone, osoba ta ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej 

informacji Dyrektorowi/Wicedyrektorowi lub osobom odpowiedzialnym za Politykę ochrony 

dzieci. 

 

Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez  
pracownika przedszkola 

 
§ 5 

 
 
Krzywdzenie przez pracownika może przybrać różne formy: 
 
1. przestępstwo na szkodę dziecka (np. przemoc fizyczna, psychiczna, znęcanie się, 

wykorzystywanie seksualne); 

2. negatywne zachowania względem dziecka (np. ośmieszanie, dyskryminowanie, 

niedocenianie, ignorowanie potrzeb i problemów dziecka, nadmierna krytyka, stawianie 

wygórowanych oczekiwań, oczernianie dziecka i jego środowiska rodzinnego).  
 

§6 
 

1. W przypadku zauważenia, że dziecko jest krzywdzone przez pracownika szkoły, należy 

zgłosić ten fakt Dyrektorowi placówki/ Wicedyrektorowi ds. Przedszkola, a następnie 

sporządzić notatkę ze zdarzenia.  
2. Dyrektor/Wicedyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem, którego zdarzenie dotyczy 

w obecności członka Zespołu Interwencyjnego. Z rozmowy sporządzona jest notatka, która 

zawiera wnioski i postanowienia mające na celu powstrzymanie dalszego krzywdzenia 

(możliwość zastosowania środków dyscyplinujących, np. upomnienie, nagana). 

3. Dyrektor/Wicedyrektor wyznacza osobę, która spotka się z krzywdzonym dzieckiem oraz 

jego rodzicami/opiekunami prawnymi, celem ustalenia Planu Pomocy i wsparcia dla dziecka 

oraz skierowania go do specjalistycznej placówki udzielającej pomocy dzieciom, jeżeli 

istnieje taka potrzeba. 

4. Wobec nauczyciela, który swoim zachowaniem uchybił godności zawodu nauczyciela lub 

obowiązkom zawartym w treści art.6 KN, może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne. 

5. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, ze pracownik dopuścił się przestępstwa na szkodę 

dziecka (np. wykorzystywanie seksualne, znęcanie się psychiczne), Dyrektor niezwłocznie 

zawiadomienia o tym Policję. 
 



Procedura postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie: 

 
 

§ 7 

A) w przypadku przemocy psychicznej i fizycznej 

 
1. W przypadku podjęcia przez pracownika placówki podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, 

pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji 

Dyrektorowi placówki.  
2. Nauczyciel informuje opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa. 

3. Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, Dyrektor/Wicedyrektor lub 

wyznaczona przez niego osoba wzywa lekarza. 

4. Dyrektor, na podstawie otrzymanych wiadomości, decyduje, czy sytuacja wymaga jeszcze 

obserwacji i zebrania dodatkowych informacji. 

5. Psycholog/wychowawca grupy, dbając o dyskrecję, przeprowadzają rozmowę z 

poszkodowanym dzieckiem, o ile jest to możliwe (gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub 

zdarzeń, jaka była ich częstotliwość) i sporządza notatkę z rozmowy. 

6. Pedagog/wychowawca grupy zawiadamia i wzywa do szkoły rodzica/prawnego opiekuna lub 

osobę z najbliższej rodziny, która nie jest sprawcą przemocy. 

7. Jeżeli z rozmowy wynika, że dziecko jest krzywdzone w środowisku rodzinnym Dyrektor 

podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” i wyznacza pracownika, który 

ją przeprowadza. 

8. Jeżeli z rozmowy wyraźnie nie wynika, że dziecko jest krzywdzone, a pracownicy 

przedszkola obserwują symptomy krzywdzenia u dziecka, to Dyrektor może złożyć wniosek o 

wgląd w sytuację rodzinną do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich). 

9. Po wdrożeniu procedury „Niebieskiej Karty” osoba wyznaczona do przeprowadzenia działań 

niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego dziecka. 
 

 

                                                             § 8 

 

1. Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: psycholog, 

wychowawca dziecka, dyrektor, wicedyrektor oraz inni pracownicy mający wiedze o 

krzywdzeniu dziecka lub o dziecku. 

2. Z przebiegu interwencji sporządza się Kartę Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej Polityki. 

3. Zespół Interwencyjny sporządza Plan Pomocy Dziecku (załącznik nr 2), który powinien 

zawierać wskazania dotyczące:  
a/ podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym 

zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,  

b/ wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku, 

c/ skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka 

potrzeba. 

2. Plan Pomocy Dziecku jest przedstawiany do podpisu rodzicom/opiekunom prawnym z 

zaleceniem współpracy przy jego realizacji. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zostają poinformowani o obowiązku zgłoszenia przez 

przedszkole podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji ( Policja, Sąd 

Rodzinny, Zespół Interdyscyplinarny). 

4. Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych posiadają informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są 



zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje 

przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.  

 

§ 9 
 

B) w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka 

 

1. W przypadku uzyskania informacji, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa na 

szkodę dziecka, pracownik informuje o tym fakcie Dyrektora/Wicedyrektora szkoły.  
2. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia pisemnie prokuraturę lub zgłasza ten fakt na Policję. 

3. Zespół Interwencyjny sporządza Plan Pomocy Dziecku oraz Kartę Interwencji. 
 

§ 10 
 

C) w przypadku podejrzenia, że zagrożone jest dobro dziecka 

(np. zaniedbanie psychiczne lub fizyczne, konflikty okołorozwodowe) 

 
 
1. Pracownik przedszkola, który uzyskał informacje na temat podejrzenia zaniedbań 

wychowawczych bądź problemów socjalnych w rodzinie ucznia, zgłasza problem 

psychologowi przedszkola. 
 

2. Psycholog i wychowawca grupy diagnozują sytuację ucznia i sporządzają notatkę. 
 

3. Wychowawca grupy/psycholog kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia: 
 

a) zaprasza rodziców/opiekunów prawnych do placówki, wskazuje instytucje, w 

których rodzina może uzyskać bezpłatną pomoc socjalną lub prawną, 
 

b) jeżeli jest to możliwe, wraz z pracownikiem MOPS przeprowadza wywiad  
środowiskowy po uprzednim telefonicznym poinformowaniu o zamiarze odwiedzin w 

domu dziecka. 
 

4. W razie braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia psycholog/ wychowawca 

grupy poszukuje innych dróg kontaktu z opiekunami dziecka poprzez pracowników MOPS.  
5.  Psycholog zgłasza do MOPS podejrzenie, że dziecko jest zaniedbywane przez rodziców lub 

opiekunów prawnych.  

6. Z każdego spotkania z rodziną dziecka organizator spotkania sporządza notatkę służbową.   
7. Dla zaniedbanego dziecka Zespół Interwencyjny sporządza Plan Pomocy Dziecku. 

 
8. Wychowawca grupy i psycholog utrzymują stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi 

ucznia, monitorując sytuację rodzinną dziecka. 
 

9. W przypadku niepowodzenia działań Dyrektor placówki występuje z wnioskiem do Sądu 

Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną. 
 

 

 

D) Procedura postępowania w przypadku przemocy rówieśniczej 

 

§ 11 

 

1. Przedszkolna interwencja podejmowana jest w sytuacji występowania agresji i przemocy 

rówieśniczej na terenie placówki. 



2. Interwencja obejmuje etap wewnętrzny, a w uzasadnionych przypadkach również zewnętrzny. 

Podejmowana procedura prawna zależna jest od wieku dziecka - sprawcy i charakteru 

popełnionego przez nie czynu. 

3. Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie, dotyczą:  
● zniszczenia, kradzieży i zawłaszczenia mienia prywatnego lub przedszkolnego;  
● naruszenia godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna, groźby);  
● naruszenia nietykalności cielesnej innych osób:  

 - pobicia;   
- uszkodzenia ciała;  
- autoagresji.  

● cyberprzemocy, która obejmuje wszelkie formy przemocy dokonywane z użyciem 

technologii informacyjnej i komunikacyjnej, czyli Internetu oraz urządzeń 

elektronicznych. 

 

 

E) Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej 

 
§ 12 

 
 

Etap wewnętrzny 

  
1. Każdy pracownik placówki, który dowiaduje się o fakcie przemocy rówieśniczej, powinien 

podjąć natychmiastowe działania w celu przerwania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestnikom zdarzenia. Następnie należy zgłosić sprawę rodzicom/ prawnym opiekunom 

dzieci, których sprawa dotyczy.  
2. Wychowawca powinien przeprowadzić dokładną rozmowę z osobą poszkodowaną oraz z  

dziećmi  podejrzanymi   o  krzywdzenie  swojego  kolegi  bądź  koleżanki.   

Po 6 przeprowadzeniu takich rozmów wychowawca opracowuje Plan Pomocy Dziecku, by 

wyeliminować zachowania niepożądane w grupie.  
3. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie lub wymaga ona zaangażowania większej liczby osób, 

w tym specjalistów, wychowawca powinien zgłosić problem do psychologa przedszkolnego 

lub Dyrektora/Wicedyrektora placówki. 

4. Następnie psycholog lub inna osoba wskazana przez Dyrektora/Wicedyrektora prowadzi 

rozmowy z dzieckiem – sprawcą oraz dzieckiem – ofiarą. 

5. Powołany przez Dyrektora Zespół Interwencyjny zapoznaje się ze sprawą i podejmuje 

działania mające na celu przyczynić się do rozwiązania problemu. 

6. Psycholog/wychowawca grupy powiadamia o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych 

dzieci oraz przedstawiają im plan działania. Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka 

będącego ofiarą - Plan Pomocy Dziecku, a rodzicom/opiekunom prawnym sprawcy - środki 

zaradcze zapobiegające powtarzaniu się zachowań agresywnych. Członkowie Zespołu 

Interwencyjnego prowadzą monitoring odnośnie przestrzegania ustaleń. 

7. Wychowawca grupy/ psycholog udzielają wsparcia także świadkom zdarzenia – wyjaśniają 

im pojęcie agresji, przypomina normy i zasady reagowania na przemoc, ustalają działania w 

podobnych przypadkach. W trakcie rozmowy ze świadkami należy okazać zrozumienie i 

empatię dla ich uczuć – obawy przed przypięciem łatki „donosiciela”, strachu przed staniem 

się kolejną ofiarą sprawcy itp. 

8. Wobec sprawcy mogą być zastosowane konsekwencje wynikające ze Statutu przedszkola. 
 

 

 



F)Interwencja w przypadku aktów agresji między dziećmi 
 

§ 13 

 

1. Każdy pracownik placówki, który dowiaduje się o akcie przemocy fizycznej, w którym 

uczestnicy jednocześnie bronią się i atakują, powinien podjąć natychmiastowe  
działania w celu przerwania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia. 

Następnie należy zgłosić sprawę do wychowawcy dzieci, których sprawa dotyczy. 

2. Wychowawca powinien przeprowadzić dokładną rozmowę z osobami uczestniczącymi w 

zdarzeniu oraz ze świadkami i próbuje ustalić fakty. 

3. Wychowawca powinien zgłosić problem do psychologa przedszkola lub 

Dyrektora/Wicedyrektora placówki. 

4. Następnie wychowawca grupy/psycholog lub inna osoba wskazana przez 

Dyrektora/Wicedyrektora prowadzi rozmowy z uczestnikami agresywnego zachowania. 

5. Powołany przez Dyrektora Zespół Interwencyjny zapoznaje się ze sprawą i podejmuje 

działania mające na celu przyczynić się do rozwiązania problemu. 

6. Wychowawca grupy/ psycholog powiadamiają o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych 

dzieci oraz przedstawiają im plan działania i wspólnie z wychowawcą ustalają środki 

zaradcze zapobiegające powtarzaniu się agresywnych zachowań. 

7. Członkowie Zespołu Interwencyjnego prowadzą monitoring odnośnie przestrzegania 

ustaleń. 

8. Wobec uczestników zdarzenia mogą być zastosowane konsekwencje wynikające ze Statutu 

przedszkola. 

9. Wychowawca grupy/ psycholog udzielają wsparcia także świadkom zdarzenia – wyjaśnia 

im pojęcie agresji, przypomina normy i zasady reagowania na przemoc, ustala działania w 

podobnych przypadkach. W trakcie rozmowy ze świadkami należy okazać zrozumienie i 

empatię dla ich uczuć – obawy przed przypięciem łatki „donosiciela”, strachu przed staniem 

się kolejną ofiarą sprawcy itp. 

  

§ 14 

 

Etap zewnętrzny 

 

W przypadku poważnego uszkodzenia ciała, braku przestrzegania ustaleń lub w przypadku 

podejrzenia, że dziecko – sprawca przebywa w środowisku rodzinnym mającym na niego 

negatywny wpływ, Dyrektor może wystąpić do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o wgląd w 

sytuację dziecka i rodziny. 
 
 

 

F) Procedura postępowania w przypadku przejawów autoagresji,  
np. samookaleczenia, myśli samobójcze 

 

§ 15 

 

1. Każdy pracownik placówki, który dowiaduje się o fakcie zachowań autoagresywnych u 

dziecka, powinien podjąć natychmiastowe działania w celu przerwania tych zachowań i 

zapewnienia jego bezpieczeństwa. W razie potrzeby zawiadomić pielęgniarkę lub wezwać 

pogotowie 

2. Następnie  należy  zgłosić  sprawę  do  wychowawcy  dziecka,  którego  sprawa 



dotyczy oraz do psychologa przedszkolnego lub Dyrektora/Wicedyrektora placówki. 

3. Wychowawca grupy/ psycholog lub inna osoba wskazana przez Dyrektora/Wicedyrektora 

prowadzi rozmowy z dzieckiem, mające na celu wykazanie szkodliwości takich działań. 
4. Wychowawca grupy/ psycholog powiadamiają o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych 

dzieci i wspólnie szukają sposobów na pomoc dziecku. Dla dziecka sporządza się Plan 

Pomocy Dziecku, który zawiera środki zaradcze zapobiegające powtarzaniu się zachowań 

autoagresywnych oraz wykaz instytucji udzielających pomocy. 

5. Członkowie Zespołu Interwencyjnego prowadzą monitoring odnośnie przestrzegania ustaleń. 
 

 

G) Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w przedszkolu przez rodzica 

innego dziecka 

 
§ 16 

 

1. Osoba będąca świadkiem krzywdzenia dziecka przez rodzica innego dziecka zgłasza problem 

psychologowi przedszkolnemu lub Dyrektorowi/Wicedyrektorowi placówki. 

2. Dyrektor/Wicedyrektor oraz /psycholog/wychowawca przeprowadzają rozmowę z rodzicem 

krzywdzącym inne dziecko na temat zdarzenia. Rodzic zostaje pouczony, że jeżeli ma 

zastrzeżenia do zachowania dziecka, którego dotyczyło zdarzenie, to ma prawo rozmawiać na 

ten temat tylko i wyłącznie z osobami dorosłymi, tzn. z rodzicami/opiekunami prawnymi tego 

dziecka, Dyrektorem/Wicedyrektorem, nauczycielem, psychologiem lub wychowawcą. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wszelkiego rodzaju agresji słownej i fizycznej wobec 

dziecka. 

3. O zaistniałym fakcie krzywdzenia dziecka oraz o rozmowie przeprowadzonej przez 

Dyrektora/Wicedyrektora i psychologa/wychowawcę z rodzicem innego ucznia, który 

dokonał krzywdzenia, zostają powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie dziecka 

skrzywdzonego. 

4. Krzywdzonemu dziecku zostaje udzielone wsparcie wychowawcy i psychologa. 

5. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wyrażają chęć spotkania z rodzicem, który dokonał 

krzywdzenia, to organizuje się takie spotkanie, w czasie którego wyjaśnia się wszystkie 

okoliczności zdarzenia i ustala się dalsze kroki działania. Rodzic, który dokonał krzywdzenia 

ma także możliwość zadośćuczynienia dziecku w obecności jego opiekunów. 

6. W przypadku gdy zdarzenie ma znamiona przestępstwa, Dyrektor placówki powiadamia o 

tym fakcie Policję. 
 
 
 

H) Procedura postępowania w przypadku, gdy pracownik przedszkola podejrzewa, 

że rodzic lub prawny opiekun odbierający dziecko z przedszkola jest pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających 

 

§ 17 
 
 

1. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej 

dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających lub przejawia 

zachowania agresywne.  
2.Należy bezzwłocznie powiadomić o tym Dyrektora/ Wicedyrektora przedszkola. 

3.Nie można pozwolić na zabranie dziecka z przedszkola.  



4.Wychowawca telefonuje do drugiego rodzica dziecka/prawnego opiekuna dziecka lub innej 

osoby uprawnionej do odbioru dziecka, by odebrała dziecko z przedszkola (nauczyciel lub inny 

pracownik szkoły absolutnie nie może własnym autem odwozić dziecka do domu). 

5.Jeśli rodzic/opiekun prawny lub osoba uprawniona do odbioru dziecka zaprzecza, jakoby 

znajdowała się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i dąży do zabrania dziecka z 

przedszkola, Dyrektor powiadamia o zaistniałym fakcie Policję, prosi o przyjazd i zbadanie 

ewentualnej obecności alkoholu we krwi bądź wykonanie testu na obecność środków 

odurzających u rodzica/opiekuna prawnego dziecka/osoby uprawnionej do odbioru dziecka. 

6.Zgłaszając taki incydent, należy pamiętać, aby użyć sformułowania „Istnieje domniemanie/ 

przypuszczenie, iż rodzic/opiekun prawny dziecka/osoba uprawniona do odbioru dziecka 

znajduje się pod wpływem alkoholu/środków odurzających” (użycie sformułowania 

„domniemanie/ przypuszczenie” chroni przedszkole przed konsekwencjami prawnymi w 

sytuacji, gdyby rodzic/opiekun prawny/osoba uprawniona do odbioru dziecka nie była pod 

wpływem alkoholu/środków odurzających). 

- W przypadku braku kontaktu z Dyrektorem szkoły czynności opisane w pkt. 5 wykonuje 

Wicedyrektor, psycholog lub wychowawca grupy. 

- Następnie osoba podejmująca działania sporządza notatkę służbową z opisem zdarzenia i 

podjętych działań. 

- Jeżeli sytuacja się powtarza, Dyrektor zwraca się z prośbą do Sądu Rodzinnego o wgląd w 

sytuację rodzinną lub powiadamia MOPS. 

 

 

Rozdział IV 

 

Zasady ochrony danych osobowych dziecka 

 

§ 18 

 
1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Pracownik placówki ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które 

przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed 

nieuprawnionym dostępem. 

3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na 

podstawie odrębnych przepisów. 

4. Pracownik placówki jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i 

udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

§ 19 

 
Pracownik placówki może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub 

edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób 

uniemożliwiający identyfikację dziecka. 

                 § 20 

 
1. Pracownik placówki nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego 

opiekunie. 

2. Pracownik placówki, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z 

opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych 

przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik instytucji podaje 

przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka. 



3. Pracownik placówki nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi. 

4. Pracownik placówki nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie 

dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik instytucji jest 

przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana. 

5. Pracownik placówki, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w 

kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu 

pisemnej zgody przez opiekuna dziecka. 

 

§ 21 
1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia 

instytucji. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia  podejmuje dyrektor. 

2. Dyrektor placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca 

sekretariatowi placówki przygotować wybrane pomieszczenie instytucji w celu realizacji 

materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie 

placówki dzieci. 

 

 

Rozdział V 

 

Zasady ochrony wizerunku dziecka 

 

§ 22 

 
Placówka, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę 

wizerunku dziecka. 

§ 23 

 
1. Pracownikowi placówki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania 

wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie instytucji 

bez pisemnej zgody opiekuna dziecka. 

2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik 

placówki może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. 

Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do 

opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna. 

3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie  wizerunku dziecka nie 

jest wymagana. 

§ 24 

 
1. Upublicznienie przez pracownika instytucji wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek 

formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka. 

2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna  poinformować o tym, 

gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie 

wykorzystywany. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VI 

 

Zasady dostępu dzieci do Internetu 

 

§ 25 

 
1. Placówka, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązana  podejmować 

działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla 

ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować 

oprogramowanie zabezpieczające. 

2. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika przedszkola, pracownik 

szkoły ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. 

3. Przedszkole zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

 

 

 

Rozdział VII 

 
Zasady bezpiecznych relacji personel placówki – dziecko. 

 

§ 26 
 

1. Wszyscy pracownicy przedszkola podpisują oświadczenie o niekaralności. (załącznik nr 3) 

2. Pracownicy dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, monitorują sytuacje i 

dobrostan dziecka. 

3. Pomoc dzieciom uwzględnia: umiejętności rozwojowe dzieci, możliwości wynikające z 

niepełnosprawności. 

4. Nauczyciele organizują zajęcia i zabawy zapewniające dzieciom wszechstronny rozwój. 

Zadania dostosowywane są do potrzeb i możliwości dzieci. 

5. Pracownicy wspierają dzieci w pokonywaniu trudności. 

6. Pracownicy podejmują działania wychowawcze mające na celu kształtowanie prawidłowych 

postaw – wyrażanie emocji w sposób niekrzywdzący innych, niwelowanie zachowań 

agresywnych, promowanie zasad „dobrego wychowania”. 

7. Dzieci zostają zapoznane z zasadami regulującymi funkcjonowanie grupy uwzględniającymi 

prawa dziecka. 

8. Pozytywne zachowania dzieci wzmacniane są poprzez nagradzanie: słowne (pochwała 

indywidualna, pochwała w obecności dzieci), pochwała przekazana rodzicowi. 

9. Niedopuszczalne są zachowania: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne 

(wyzywanie, wyśmiewanie), zmuszanie, negowanie uczuć. 

10. Bezpośredni kontakt z dzieckiem oparty jest na poszanowaniu intymności dziecka. Zasady 

bezpośredniego kontaktu z dzieckiem ustalane są z rodzicami z poszanowaniem zdania obu 

stron. 

11. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają 

uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. 

12. W przedszkolu określone są zasady postępowania pracowników (każdy pracownik wie, co 

jest dozwolone, a jakie są niedozwolone zachowania w stosunku do dziecka). W trakcie 

posiłków dzieci są zachęcane do spożywania posiłków, zmuszanie nie jest stosowane. 

13. Podczas wspólnej aktywności istnieje dowolność udziału w proponowanych dzieciom 

aktywnościach i działaniach. Dzieci są zachęcanie, ale nie zmuszane do udziału w 

proponowanych formach aktywności, a zabawy i zajęcia są dostosowane od możliwości 



dzieci. Podczas zabawy swobodnej dzieci są obserwowane pod względem zachowania 

wskazującego na krzywdzenie. 

14. W przypadku procedury przeprowadzania i odbierania dzieci karta zgłoszeniowa zawiera 

informacje o osobach upoważnionych przez rodziców i prawnych opiekunów do odbioru 

dziecka. Pracownik ma zakaz wydania dziecka osobie nieupoważnionej. 

15. Dzieci są traktowane równo, nie są etykietowane przez pracowników, nie są przezywane a 

możliwe ograniczenia dzieci są respektowane. W sferze dyscypliny dzieci są wdrażane do 

przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania poprzez zapoznawanie się z 

konsekwencjami konkretnych działań nieakceptowanych w przedszkolu. Nie są stosowane 

kary wobec dzieci. 

16. W naszym Przedszkolu występuje jednolitość metod wychowawczych- dzieci, nauczyciele i 

personel znają zasady panujące w przedszkolu 

 

 

Rozdział VIII 

 

Monitoring stosowania Polityki 

 

§ 27 

 
1. Dyrektor placówki  wyznacza Katarzynę Marcjan – nauczyciela wychowania 

przedszkolnego jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu. 

2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie 

realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz zaproponowanie zmian w 

Polityce. 

3. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników 

przedszkola, raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Polityki. 

4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać 

naruszenia Polityki w instytucji. 

5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych 

przez pracowników szkoły ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który 

następnie przekazuje dyrektorowi placówki. 

6. Dyrektor wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom szkoły nowe 

brzmienie Polityki. 

 

Rozdział IX 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 28 

 
1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

2. Ogłoszenie następuje poprzez umieszczenie polityki na stronie internetowej przedszkola w 

sposób dostępny dla wszystkich odwiedzających stronę, pracowników instytucji, rodziców oraz 

wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 


