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Preambuła 

 

„Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby,                                                                                                    

trudności i przeszkody swojego życia.                                                                                                             

Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola,                                                                            

ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie,                                                                                           

współpraca i współżycie.” 

J. Korczak 

 

Przewodnimi zasadami jakimi kierują się pracownicy w Przedszkolu im. Jana 

Brzechwy w Trąbkach Wielkich, są zasady mające na celu poszanowanie 

wychowanka, ukierunkowanie go na tory moralnego postępowania, dbanie 

o godność własną i innych oraz rozwijanie jego intelektualnych możliwości. Nasi 

pracownicy szczególnie dbają o ochronę dziecka przed krzywdzeniem fizycznym, 

psychicznym, jak i przed dostępem do szkodliwych informacji. Chronią dane 

osobowe dzieci, ich wizerunek oraz prowadzą działania profilaktyczne w dziedzinie 

bezpieczeństwa, tym samym mając na względzie najwyższe dobro dziecka.  

 

 

Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu im. Jana Brzechwy  

w Trąbkach Wielkich 
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Rozdział I 

Objaśnienie terminów 

§  1 

1. Pracownik przedszkola - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 

umowy zlecenia lub porozumienia w sprawie praktyk w placówce. 

2. Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia 

wykonuje świadczenia na rzecz przedszkola na mocy stosownego porozumienia.                             

3. Dziecko - w świetle polskiego prawa każda istota ludzka od poczęcia                                         

aż do osiągnięcia pełnoletniości (tj. do ukończenia 18 roku życia). Do przedszkola 

uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 roku życia. 

4. Opiekun dziecka - osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności 

jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona 

do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu. W myśl 

niniejszego dokumentu opiekunem dziecka jest także rodzic zastępczy. 

5. Inna osoba – osoba nie będąca pracownikiem przedszkola, ani opiekunem 

dziecka. 

6. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego 

z rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Jednak w przypadku braku 

porozumienia między opiekunami dziecka istnieje konieczność rozstrzygnięcia 

sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.  

7. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego 

i/lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym 

rodziców/opiekunów prawnych, pracowników przedszkola, wolontariuszy oraz 

zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie (m.in. niezapewnienie mu 

odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, 

brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego). 

8. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci – wyznaczony na podstawie 

decyzji Rady Pedagogicznej nauczyciel sprawujący nadzór nad realizacją Polityki 
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ochrony dzieci, przedstawiony rodzicom/opiekunom prawnym na pierwszym 

spotkaniu organizacyjnym we wrześniu. 

9. Danymi osobowymi dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację 

dziecka. 

10. Zespół Interwencyjny - zespół powołany przez dyrektora przedszkola                                          

w przypadkach sytuacji krzywdzenia dziecka. W skład zespołu wchodzą osoby 

odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci, psycholog, wychowawcy grupy dziecka, 

dyrektor, pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka. 
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Rozdział II 

Zasady postępowania w przypadku zauważenia krzywdzenia dziecka 

§ 2  

1 .  W przypadku zauważenia przez pracownika przedszkola, rodzica/opiekuna 

prawnego lub inną osobę, że dziecko jest krzywdzone, osoba ta ma obowiązek 

zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola, a pod jego nieobecność osobie 

odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci. 

2 .  Dyrektor niezwłocznie powołuje Zespół Interwencyjny, w skład którego 

wchodzą: osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci, psycholog, 

wychowawcy grupy dziecka, dyrektor, pracownicy mający wiedzę                                    

o krzywdzeniu dziecka. 

3 .  Zespół dokonuje diagnozy sytuacji krzywdzenia dziecka. 

4 .  Dyrektor lub osoby odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci informują 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka o podejrzeniu krzywdzenia. 

5 .  Zespół Interwencyjny sporządza opis zaistniałej sytuacji w celu wyjaśnienia 

prawdziwości faktów na podstawie rozmów z: dzieckiem (w obecności 

psychologa), zgłaszającym fakt krzywdzenia dziecka i podejrzanym 

o krzywdzenie. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół oraz kartę 

interwencji, którą załącza się do akt osobowych dziecka przebywającego 

w przedszkolu (załącznik nr 1 do Polityki ochrony dzieci).  

6. Jeżeli Zespół interwencyjny uzna, że nie doszło do krzywdzenia dziecka - sprawa 

zostaje zamknięta.  

7 .  W przypadku potwierdzenia prawdziwości  faktów związanych z krzywdzeniem 

dziecka opracowywany jest plan pomocy dziecku oraz (jeśli krzywdzący jest 

pracownikiem przedszkola) następuje zdyscyplinowanie krzywdzącego 

pracownika przez dyrektora (m.in. konsekwencje wynikające z Karty 

Nauczyciela, bądź Kodeksu Pracy). 
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8 .  W przypadkach uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka 

oraz realnego zagrożenia życia i zdrowia dziecka dyrektor inicjuje interwencję                                             

w środowisku dziecka wszczynając procedurę Niebieskiej Karty (na podstawie 

„Procedury Niebieskiej Karty”). 

9 .  W przypadkach zdarzeń uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu                              

oraz przestępstw ściganych z urzędu (m.in. wykorzystywanie seksualne, 

kazirodztwo, pornografia, prostytucja, stręczycielstwo, bigamia, znęcanie się nad 

rodziną, rozpijanie małoletniego, porzucenie małoletniego poniżej 15 lat, 

uprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat.) dyrektor przedszkola,                                      

po poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych składa zawiadomienie                     

o podejrzeniu przestępstwa na policję/ do prokuratury zaś o podejrzeniu 

zaniedbania dziecka czy niewłaściwego sprawowania władzy rodzicielskiej 

wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny                  

i Nieletnich. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji wyżej 

wskazanych.  

1 0 .  Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące: 

1) w obszarze pracy z dzieckiem: 

a) działań, jakie przedszkole zapewnia dziecku w celu odbudowania                                    

lub wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa, 

b) form wsparcia jakie przedszkole zaoferuje dziecku,  

c) skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli 

istnieje taka potrzeba, 

d) wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych pokrzywdzonego dziecka. 

2) w obszarze współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi: 

a) zapisy określające zakres i zasady współpracy przedszkola 

z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, 

b) zobowiązania stron (przedszkola i rodziców/opiekunów prawnych), 

c) konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem ustaleń kontraktu. 



6 
 

1 1 .  Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez dyrektora lub osobę 

odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci rodzicom/opiekunom prawnym                                           

z zaleceniem współpracy przy jego realizacji. 

1 2 .  W przypadku, gdy efekty działań nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, 

rodzice/opiekunowie prawni informowani są przez dyrektora przedszkola                           

(w obecności wychowawcy oddziału) o spoczywającym na placówce obowiązku 

zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji 

(policja/prokuratura lub sąd rodzinno-opiekuńczy). 

1 3 .  Przebieg realizacji planu monitoruje wychowawca oddziału wraz 

z psychologiem przedszkolnym. 

1 4 .  Wszyscy pracownicy przedszkola oraz inne osoby, które w związku                                        

z wykonywaniem obowiązków służbowych uzyskały informacje na temat 

krzywdzenia dziecka, zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy. 

Informacje takie mogą przekazywać jedynie na wniosek uprawnionym 

instytucjom w ramach działań interwencyjnych. 

§ 3 

1 .  W przypadku krzywdzenia dziecka przez inne dziecko, pracownik przedszkola, 

który był świadkiem zdarzenia lub pozyskał informację o powyższym, 

zobowiązany jest poinformować o zdarzeniu wychowawcę pokrzywdzonego 

dziecka. 

2 .  Wychowawca poszkodowanego dziecka zobowiązany jest wyjaśnić okoliczności 

zajścia, powiadomić rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego oraz 

wychowawcę i rodziców/opiekunów prawnych sprawcy. 

3 .  Wychowawcy z dzieckiem-sprawcą w obecności jego rodziców/opiekunów 

prawnych przeprowadzają rozmowę omawiającą jego zachowanie oraz 

powiadamiają o konsekwencjach. 

4 .  Działania podejmowane w sprawie dokumentowane są w postaci notatek 

służbowych. Wszelkie zawarte w nich informacje podlegają ochronie danych 

osobowych. 
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5 .  Jeżeli krzywdzenie, o którym mowa powyżej będzie się powtarzało lub 

rodzice/opiekunowie prawni sprawcy nie będą współpracować 

z przedszkolem, dyrektor poinformuje o sytuacji właściwy ośrodek pomocy 

społecznej, policję lub sąd rodzinny. 

Rozdział III 

Zasady ochrony danych osobowych i wizerunku dziecka 

§ 4 

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

o ochronie danych osobowych. 

2. Pracownik przedszkola 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 zgodnie z przepisami 

oświatowymi. 

4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych 

dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego 

powołanego w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie. 

§   5 

1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, 

zapewnia ochronę wizerunku dziecka, poprzez nieupublicznianie jego wizerunku 

bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

2. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego                 

w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej 

zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

3. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz rodzica/opiekuna 

prawnego poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany 

wizerunek  i w jakim kontekście będzie wykorzystywany. 
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4. Przedszkole zapewnia edukację wychowanków na temat zasad ochrony 

wizerunku dzieci w formie zajęć profilaktycznych prowadzonych w ramach 

działalności dydaktyczno-wychowawczej. 

§   6 

1. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów 

utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie instytucji 

bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

2. W celu uzyskania zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka na utrwalanie 

wizerunku dziecka pracownik przedszkola może skontaktować się                                 

z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. 

Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych 

do rodzica/opiekuna prawnego dziecka bez jego wiedzy i zgody. 

3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców/opiekunów 

prawnych na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana. 

4. Wszystkie osoby nie będące pracownikami przedszkola utrwalające wizerunek 

dzieci na nośnikach zobowiązane są do niewykorzystywania ich w celach 

niezgodnych z prawem. 

 

Rozdział IV 

Kontakty z mediami 

§ 7 

1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z mediami jest dyrektor przedszkola, który 

jako kierownik jednostki organizacyjnej na mocy prawa prasowego ma obowiązek 

udzielania informacji na temat działalności placówki. 

2. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji                          

o dziecku ani jego rodzicu/opiekunie prawnym oraz nie wypowiada się                                 

w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego 
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rodzica/opiekuna prawnego. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik 

przedszkola jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób 

utrwalana.  

3. Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi. 

4. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane 

pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia 

każdorazowo podejmuje dyrektor. 

5. Dyrektor przedszkola, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie 

poprzedzającym, poleca pracownikom przedszkola przygotować wybrane 

pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób,                                     

by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci, 

chyba, że pozyskana została na to zgoda rodziców/opiekunów prawnych  dzieci.  

 

Rozdział V 

Zasady ochrony  dzieci przed treściami niepożądanymi w Intrenecie 

§ 8 

1. Nauczyciel, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu na terenie przedszkola 

podczas prowadzonych przez siebie zajęć, zobowiązany jest do podejmowania 

działań mających na celu zabezpieczenie dzieci przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. 

2. W celu zabezpieczenia przed niepożądanymi treściami w ramach Polityki 

bezpieczeństwa dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zainstalowania                           

i aktualizowania: 

- oprogramowań filtrujących treści internetowe, 

- oprogramowań antywirusowych, 

- firewall. 
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3. Przedszkole zapewnia edukację wychowanków na temat zasad bezpiecznego 

korzystania z komputera, Internetu w formie zajęć profilaktycznych 

prowadzonych w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej. 

 

Rozdział VI 

Zasady rekrutacji osób ubiegających się w o pracę w przedszkolu 

§ 9 

W celu minimalizowania zagrożenia i zapobiegania krzywdzeniu dzieci przez 

pracowników, rekrutacja ich odbywa się według ściśle określonych zasad, które 

obejmują: 

a) ocenę przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi (dokumenty 

potwierdzające posiadane wykształcenie w zakresie jednej z wielu 

kwalifikacji pozwalających na pracę z dziećmi w przedszkolu), 

b) sprawdzenie ewentualnych referencji, 

c) pozyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach 

pedagogicznych, 

d) złożenie oświadczenia o niekaralności lub toczących się wobec nich 

postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy                       

na szkodę małoletniego przez pracowników niepedagogicznych, 

stażystów, wolontariuszy.  

 

Rozdział VII 

Zasady postępowania z dzieckiem przez pracowników przedszkola 

§ 10 
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Zasady postępowania określają, jakie zachowania pracowników są dozwolone,                  

a jakie są niedozwolone w stosunku do dziecka. Wszyscy pracownicy są 

zobowiązani  do ich przestrzegania. 

1. Posiłki: 

a) dzieci spożywają posiłki wspólnie o stałych porach, 

b)  dzieci są zachęcane do spożywania posiłków, zmuszanie nie jest 

stosowane, 

c) dzieci jedzą samodzielnie, w razie potrzeby korzystają z pomocy 

pracownika przedszkola, 

d) nauczyciel może zadecydować o wyeliminowaniu przez dziecko 

jednego/dwóch składników z posiłku, których dziecko nie lubi 

(informacja pozyskana od rodzica lub dziecka),  

e) w przypadku jakichkolwiek nietolerancji artykułów spożywczych przez 

dziecko respektowane są zaświadczenia lekarskie,  

f) na teren przedszkola zabronione jest wnoszenie, spożywanie i zostawiania 

w szafkach jakiegokolwiek jedzenia (napoje, słodycze, bułki itp.) przez 

rodziców i dzieci,  

g) w przedszkolu celebruje się uroczystości urodzinowe poprzez 

przynoszenie symbolicznej liczby cukierków, zgodnie z projektem „Moje 

urodzinki”. 

2. Samoobsługa i higiena: 

a) we wszystkich czynnościach dotyczących samoobsługi i higieny dzieci są 

zachęcane do samodzielności, w razie potrzeby dziecko uzyskuje pomoc 

pracownika przedszkola, 

b) pracownik przedszkola nadzoruje czynności higieniczne (mycie rąk, 

korzystanie z toalety, czyszczenie nosa, mycie zębów oraz pomoc w 

czyszczeniu okularów) ze względu na bezpieczeństwo dzieci, 

c) ze względów bezpieczeństwa wskazane jest noszenie przez dzieci 

okularów w miękkiej/elastycznej oprawie. 
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3. Bezpośredni kontakt z dziećmi: 

a) pracownicy przedszkola zobowiązani są do odnoszenia się z szacunkiem 

do dziecka, wydając polecenia jasno, rzeczowo i konkretnie, 

b) pracownicy zobowiązani są do spokojnego i cierpliwego tłumaczenia                        

i wyjaśnienia niezrozumiałych dla dziecka kwestii, 

c) na wyraźną prośbę dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego, np. podczas 

trudności z rozstaniem się z rodzicem przy wejściu do przedszkola, 

pracownik przedszkola może wziąć dziecko na kolana, przytulić 

lub pogłaskać, 

d) nauczyciel lub pomoc nauczyciela w skrajnych przypadkach (płacz, atak 

histerii) może udać się po dziecko do szatni, by ułatwić rozstanie z 

rodzicem. 

4. Wspólna aktywność (zajęcia, zabawy, teatrzyki, koncerty): 

a) nadrzędną zasadą aktywnego udziału dziecka w proponowanych 

zajęciach jest dobrowolność, 

b) dzieci są zachęcane do udziału w proponowanych formach i rodzajach 

aktywności przez pracowników przedszkola, 

c) proponowane zajęcia i zabawy są dostosowane do możliwości i potrzeb 

dzieci, 

d) ograniczenia dzieci są zawsze akceptowane i respektowane 

przez pracowników przedszkola, 

e) dzieci zawsze znajdują się pod opieką pracownika przedszkola 

(nauczyciela, pomocy nauczyciela), 

f) przedstawiciele firm i instytucji, mający kontakt z dziećmi (teatrzyki, 

koncerty) każdorazowo są sprawdzani przez organizatorów imprezy 

pod względem wiarygodności przez sprawdzenie referencji. 

 

5. Zabawa swobodna - podczas zabaw swobodnych dzieci są obserwowane 

przez pracowników przedszkola pod względem zachowania wskazującego             

na krzywdzenie. 
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6. Odpoczynek: 

a) dla dzieci 3 i 4 letnich w przedszkolu organizowany jest czas                                     

na odpoczynek, tzw. leżakowanie, zgodnie z przyjętym przez Radę 

Pedagogiczną ramowym rozkładem dnia, 

b) czas leżakowania jest czasem odpoczynku – dzieci nie są zobligowane ani 

zmuszane przez pracowników przedszkola do spania, 

c) pracownicy przedszkola respektują nawyki dzieci związane 

z odpoczynkiem, zasypianiem i snem (m.in. maskotka, kocyk, pieluszka),  

d) ze względu na bezpieczeństwo zabronione jest przynoszenie przez dzieci 

na czas leżakowania jakichkolwiek zabawek i przedmiotów ciężkich. 

 

7. Spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu: 

a) pracownicy przedszkola dbają o to, aby obce osoby nie miały wstępu                         

na teren przedszkola, plac zabaw i do kontaktu z dziećmi (ogrodzony 

teren, kontrola wejścia do budynku, ciągła obserwacja dzieci 

przez pracowników przedszkola), 

b) podczas pobytu na dworze, spacerów, wycieczek pracownicy przedszkola 

sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi, 

c) nauczyciele i personel pomocniczy monitorują otoczenie przedszkola 

podczas pobytu dzieci w ogrodzie czy na placu zabaw, 

d) podczas spacerów, wycieczek nauczyciele i personel pomocniczy nie 

dopuszczają do kontaktów dzieci z osobami obcymi, 

e) podczas organizacji wycieczek dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela 

oraz personelu pomocniczego (szczegółowe zasady określa 

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania 

krajoznawstwa i turystyki  oraz regulamin spacerów i wycieczek 

obowiązujący w przedszkolu). 

 

8. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci: 
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a) na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu dyrektor 

oraz nauczyciele informują o zasadach przyprowadzania i odbierania 

dzieci, 

b) dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców/ 

opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (warunek pełnoletności), 

c) osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście 

przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub osobom nietrzeźwym,  

dziecko nie będzie wydawane, 

d) każdorazowa próba odebrania dziecka z przedszkola przez nietrzeźwego 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka  musi być zgłoszona do dyrektora 

przedszkola, 

e) powtarzające się próby odebrania dziecka przez osobę nietrzeźwą mogą 

skutkować zgłoszeniem sprawy do sądu rodzinnego, 

f) w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia 

placówki (godziny określone corocznie na podstawie arkusza 

organizacyjnego placówki) lub próby odebrania przez osobę w stanie 

nietrzeźwym, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów 

prawnych lub inną upoważnioną osobę o zaistniałym fakcie i oczekuje                        

z dzieckiem na jej przybycie, 

g) w przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się                          

z  osobami uprawnionymi do odbierania dziecka  lub odmowie  odebrania  

dziecka, nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, kolejno informuje 

komisariat policji o braku możliwości zapewnieniu dziecku opieki,  

h) wszystkie działania nauczyciela związane z opisanymi działaniami 

powinny być wykonywane dyskretnie, ze szczególną troską o komfort 

psychiczny dziecka i poszanowanie godności osobistej wychowanka 

oraz jego rodziny, 

i) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego                            

z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 
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9. Język i równe traktowanie - na terenie placówki przez pracowników 

przedszkola istnieje całkowity zakaz:  

a) etykietowania dzieci, 

b) przezywania dzieci, 

c) poniżania dzieci poprzez stosowanie agresji słownej, 

d) ponaglania, powodującego dyskomfort psychiczny dziecka.  

10. Wszyscy pracownicy przedszkola szanują i respektują możliwości                              

oraz ograniczenia dzieci.  

11. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz stosowania jakichkolwiek kar 

cielesnych, popychania, poszturchiwania itp. 

12. Jednolitość metod wychowawczych: 

a) dzieci, nauczyciele i personel znają zasady panujące w przedszkolu, 

b) na terenie placówki pracownicy nie stosują karania dzieci, lecz uczą 

ponoszenia konsekwencji własnego zachowania, 

c) dzieci są wdrażane do przyjmowania odpowiedzialności za swoje 

działania poprzez ponoszenie konsekwencji własnego zachowania, 

d) w przedszkolu stosowane są wzmocnienia pozytywne:  

 pochwała indywidulana,  

 pochwała przed grupą,  

 pochwała przed rodzicami,  

 sprawienie dziecku drobnej przyjemności np. naklejka, ciekawa 

kolorowanka,  

  przyznanie punktu za dobre zachowanie ( w przypadku, gdy w grupie 

funkcjonuje tablica zachowania),  

 znaczek informujący otoczenie o szczególnym wyróżnieniu dziecka,  

 obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem – powierzenie mu 

odpowiedzialnej funkcji, dyżuru, zwiększenie zakresu samodzielności, 

przyznanie przywileju (np. w postaci prawa do wyboru zabawy, stania w 

pierwszej parze, pomocy nauczycielowi itp.),  

 zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu,  
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 wręczenie wykonanego specjalnie dyplomu.  

e) w przedszkolu stosowane są wzmocnienia negatywne: 

 wyrażanie dezaprobaty wobec zachowania, upomnienie,  

 zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie,  

 w miarę możliwości naprawienie szkody,  

 odmówienie dziecku przyjemności,  

 czasowe odebranie przyznanego wcześniej przywileju,  

 „krzesełko przemyślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zajęć i/lub 

zabawy, skierowanie na wyznaczone specjalnie do tego celu miejsce, 

z zaleceniem przemyślenia swojego zachowania,  

 rozmowa z rodzicami,  

 zastosowanie wzmocnienia negatywnego w domu przez rodziców, po 

konsultacji z nauczycielką. 

 

 

Rozdział VIII 

 

Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci poprzez profilaktykę 

 

§ 11 

W przedszkolu podejmowane są działania w zakresie ochrony zdrowia fizycznego                     

i psychicznego poprzez profilaktykę dotyczącą: 

a) właściwych zasad odżywiania dzieci w przedszkolu (zdrowe menu), 

zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dziecka, 

b) informacji dotyczących obowiązku zaopatrzenia dzieci w niezbędną 

garderobę (odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych), 

c) polityki przedszkola w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób 

wśród dzieci, w tym: informowanie o chorobach zakaźnych zauważonych                      

w przedszkolu, edukacja rodziców na temat konsekwencji przyprowadzania 

chorych dzieci do przedszkola itp., 
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d) planu zajęć dostosowanych do potrzeb dziecka, w tym pobyt na świeżym 

powietrzu, rytmika, gimnastyka korekcyjna itp., 

e) zajęć uświadamiających dzieciom zachowania niepożądane, szczególnie                         

w stosunkach międzyludzkich, np. wyśmiewanie się z innych, 

f) uświadomienia dzieciom, jakie zagrożenia mogą być związane                                       

z korzystaniem z Internetu, 

g) nauki empatii, 

h) zajęć relaksacyjnych dla dzieci (m.in. literatura, muzyka), 

i) pedagogizacji rodziców. 

Rozdział IX 

Monitoring stosowania polityki 

§ 12 

1. Pracownik pedagogiczny odpowiedzialny za Politykę ochrony dzieci, wyznaczony 

na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej sprawuje nadzór nad jej realizacją. 

2. Pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie prawni mogą proponować 

zmiany Polityki ochrony dzieci  oraz wskazywać jej naruszenia w placówce 

do osoby wskazanej w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 

3. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, jest odpowiedzialna                                       

za monitorowanie realizacji Polityki ochrony dzieci, za reagowanie na sygnały jej 

naruszenia oraz za wdrażanie zmian. 

4. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza raz 

w roku wśród pracowników przedszkola ankietę monitorującą poziom realizacji 

Polityki ochrony dzieci. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

dokumentu. 

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

wypełnionych przez pracowników przedszkola ankiet. Na tej podstawie 

sporządza raport z monitoringu, który przedstawia na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej dyrektorowi przedszkola. 
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6. Zmiany do Polityki ochrony dzieci (na wniosek pracowników przedszkola, 

rodziców/opiekunów prawnych) wprowadza zarządzeniem dyrektor 

przedszkola.  

 

Rozdział X 

Przepisy końcowe 

§ 13 

1. Polityka ochrony dzieci wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora przedszkola 

z dniem jej ogłoszenia. Ogłoszenie następuje poprzez wywieszenie w miejscu 

ogłoszeń dla pracowników i rodziców/opiekunów prawnych oraz poprzez 

opublikowanie jej tekstu na stronie internetowej przedszkola. 

2. Polityka ochrony dzieci opiera się na zasadach dotyczących ochrony dzieci 

przed krzywdzeniem znajdujących się w następujących dokumentach 

funkcjonujących w przedszkolu: Ustawa Prawo oświatowe, Podstawa programowa 

wychowania przedszkolnego, Statut przedszkola, Program wychowawczy, Program 

adaptacyjny,  Regulamin organizacyjny przedszkola, Regulamin organizacji spacerów 

i wycieczek, Polityka bezpieczeństwa, Kodeks etyki nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych,  procedury, m.in. Procedura spożywania posiłków w 

przedszkolu, Procedura organizacji odpoczynku w przedszkolu, Procedura 

przyprowadzania i odbierania dzieci, Procedura usprawiedliwiana nieobecności, 

Procedura realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, 

Procedura organizacji zajęć WWRD, Procedura Niebieskiej Karty, Procedura 

postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
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Załącznik nr 1  do Polityki ochrony dzieci - Karta interwencji 

 
KARTA INTERWENCJI 

 

1. Imię i nazwisko dziecka 
 

 

2.Przyczyna interwencji                      
(forma krzywdzenia) 

 

3. Osoba zawiadamiająca                               
o podejrzeniu krzywdzenia 

 

4. Opis działań podjętych przez 
wychowawcę/psychologa 

Data Działanie 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5. Spotkania z rodzicem/opiekunem 
prawnym dziecka 

Data Opis spotkania 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6. Forma podjętej interwencji 
(zakreślić właściwe) 

 Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa 

 Wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny 

 Inny rodzaj interwencji. Jaki? 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

7. Dane dotyczące interwencji (nazwa 
organu, do którego zgłoszono 
interwencję) i data interwencji 

 

8. Wynik interwencji: 

 działania organów wymiaru 
sprawiedliwości, jeśli instytucja 
uzyskała informacje o wynikach  

 działania placówki  

 działania rodziców/opiekunów 
prawnych 

Data Działanie 
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Załącznik nr 2  do Polityki ochrony dzieci – Monitoring – ankieta 

1. Czy znasz dokument Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem? 

 Tak 

 Nie 

2. Czy zapoznałeś się z treścią tego dokumentu? 

 Tak 

 Nie 

3. Czy stosujesz w swojej pracy tę politykę? 

 Tak 

 Nie 

4. Czy w naszym przedszkolu, według Twojej oceny, przestrzegana jest ta polityka? 

 Tak 

 Nie 

5. Czy zaobserwowałeś naruszenie tej polityki w naszym przedszkolu? 

 Tak 

 Nie 

6. Czy masz jakieś uwagi do polityki? Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

7. Jaki punkt/zagadnienie należałoby do niej włączyć? Dlaczego? Jakie regulacje 
proponujesz? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................................... 

8. Czy jakiś punkty/zagadnienie należałoby usunąć? Jaki? Dlaczego? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

9. Czy jakiś punkt/zagadnienie należałoby zmienić? Jaki? Dlaczego? W jaki sposób? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….............................................. 


