
POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM 

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 53 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SOSNOWCU 

 

WSTĘP: 

Nadrzędną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników 
przedszkola jest dobro dziecka, szacunek dla niego, uwzględnienie jego potrzeb     
i zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego oraz fizycznego. Wykluczone jest 
stosowanie przez pracowników przemocy wobec wychowanka  w jakiejkolwiek 
formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego 
prawa, przepisów wewnętrznych przedszkola: statutu, obowiązujących procedur , 
programu wychowawczego, polityki bezpieczeństwa w ramach swoich 
kompetencji. 

Rozdział I 

Objaśnienie terminów 

§ 1 

1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
mianowania lub powołania, która posiada odpowiednie przygotowanie 
pedagogiczne i merytoryczne do pracy z dziećmi , jest niekarana i nie toczy się 
wobec niej postępowanie karne lub dyscyplinarne za przestępstwa przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa za użycie przemocy na 
szkodę małoletniego. 

2. Dzieckiem, wychowankiem przedszkola jest osoba od 2 do 7 r.ż. 

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka,                                  
w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny lub rodzic zastępczy. 

4. Zgoda rodziców dziecka oznacza co najmniej zgodę jednego z rodziców dziecka. 
W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy 
poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd 
rodzinno- opiekuńczy. 

5. Poprzez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego 
lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym 
pracownika przedszkola, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego 
zaniedbywanie. 

6. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora przedszkola 
pracownik, sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie. 

7. Osoba odpowiedzialna za „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”                        
to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik sprawujący nadzór nad 
realizacją „ Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem” w przedszkolu – zwana 
dalej koordynatorem. 

8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację 
dziecka. 



9. Procedury to obowiązujące na terenie przedszkola sposoby postępowania                        
w różnych sytuacjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 

Rozdział II 

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci 

§ 2 

1. Wszyscy pracownicy przedszkola, wolontariusze, stażyści oraz praktykanci są 
wyposażeni w wiedzę na temat czynników ryzyka krzywdzenia dzieci, znają 
zapisy zawarte w dokumencie „ Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem”                    
i  zobowiązani są podczas wykonywania swoich obowiązków zwracać na nie 
uwagę. 

2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy przedszkola 
zgłaszają w pierwszej kolejności zaistniałą sytuację koordynatorowi. 

3. Koordynator przeprowadza rozmowę z opiekunem dziecka, przekazuje 
informację na temat dostępnej oferty wsparcia na terenie przedszkola oraz                     
w instytucjach do tego powołanych , jednocześnie motywując ich do szukania dla 
siebie pomocy. 

4. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka. 

Rozdział III 

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci 

§ 3 

1. W przypadku, gdy pracownik przedszkola podejrzewa lub otrzymał 
informację, że dziecko jest krzywdzone,  przez osobę z otoczenia przedszkola 
lub domu rodzinnego, osobę obcą, zgłasza zaistniałą sytuację 
koordynatorowi, sporządzona jest notatka służbowa. 

2. Koordynator informuje o powziętej wiedzy dyrektora przedszkola. 

3. Dyrektor wzywa opiekuna dziecka, niekrzywdzącego, informuje go                               
o podejrzeniu krzywdzenia dziecka.  

4. Dyrektor i koordynator, na podstawie informacji od dziecka, opiekuna 
dziecka, nauczyciela – wychowawcy, sporządza opis sytuacji przedszkolnej                   
i rodzinnej dziecka oraz niezwłocznie przygotowuje plan pomocy dziecku, 
obejmujący: 

a) podjęcie przez przedszkole działań w celu zapewnienia dziecku 
bezpieczeństwa, 

b) wsparcie, jakie przedszkole zaoferuje dziecku, w tym udział opiekunów                 
w superwizji rodzinnej, 



c) skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, 

d) przygotowanie opiekuna do podjęcia interwencji prawnej. 

5. W przypadkach dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się 
fizycznego i psychicznego dyrektor powołuje zespół interwencyjny ,                             
w składzie: koordynator, nauczyciel – wychowawca, pracownik posiadający 
wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku. Kolejność podejmowanych 
działań: 

a) zespół interwencyjny opracowuje plan pomocy dziecku, oparty na wcześniej 
pozyskanym opisie sytuacji, 

b) zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, 
podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie 
zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji, ze spotkania 
sporządza się protokół, 

c) plan pomocy dziecku jest realizowany przy współpracy wszystkich 
zainteresowanych podmiotów 

d) dyrektor informuje opiekunów o obowiązku przedszkola zgłoszenia 
podejrzenia krzywdzenia dziecku do odpowiedniej instytucji: policja, 
prokuratura lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu 
interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskie Karty”, 

e) dyrektor przedszkola lub koordynator składa zawiadomienie o podejrzeniu 
przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny 
do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, lub przesyła formularz 
„Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, 

f) dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji wskazanych  
w punkcie e), 

g) z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych 
dziecka. 

6. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, 
powołanie zespołu jest obligatoryjne. Postępowanie wyjaśniające przebiega 
jak w punkcie 5. Gdy podejrzenie krzywdzenie dziecka nie zostanie 
potwierdzone, opiekunowie dziecka otrzymują informację na piśmie. 

7. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku                                    
z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu 
dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do tajemnicy, 
wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach 
działań interwencyjnych. 

Rozdział IV 

Zasady ochrony danych osobowych dziecka 

§ 4 

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych                    
w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 



oraz w oparciu o treść Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2014 
roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia  
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

2. Zasady ochrony danych osobowych dziecka reguluje wdrożona                            
w przedszkolu w 2012 roku Polityka Bezpieczeństwa, w tym Regulamin 
ochrony, przetwarzania danych osobowych i ochrony systemów 
informatycznych. 

§ 5 

1. Pracownicy przedszkola nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji                 
o dziecku ani jego opiekunie. 

2. Pracownicy przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, mogą 
skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego 
danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, 
podają przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka. 

3. Pracownicy przedszkola nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi. 

4. Pracownicy przedszkola nie wypowiadają się w kontakcie z przedstawicielami 
mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, 
gdy pracownicy są przeświadczeni, że ich wypowiedzi nie są w żaden sposób 
utrwalane. 

5. Pracownicy przedszkola w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach mogą 
wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub 
jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody opiekuna dziecka. 

6. W celu realizacji materiału medialnego udostępnia się wybrane pomieszczenie 
przedszkola, w sposób uniemożliwiający filmowanie przebywających na terenie 
przedszkola dzieci. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje 
dyrektor. 

Rozdział V 

Zasady ochrony wizerunku dziecka 

§ 6 

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

2. W dokumentach przyjęcia dziecka do przedszkola, opiekun dziecka wyraża 
pisemną zgodę na: 

a) sprawdzanie czystości dziecka w przedszkolu przez osoby pracujące w danej 
grupie ( włosy, paznokcie), 

b) umieszczanie zdjęć z uroczystości przedszkolnych, zajęć, konkursów z udziałem 
dziecka na stronie internetowej przedszkola, stronie BIP, 

c) umieszczanie imiennych wyróżnień, dyplomów dziecka w miejscu widocznym, 



d) wyprowadzanie dziecka poza teren przedszkola na spacery plenerowe,                           
do publicznej biblioteki, instytucji kulturalnych i sportowych.   

3. W przedszkolu obowiązują zasady dotyczące utrwalania wizerunku dziecka                     
( zdjęcia, filmy): 

a) przedszkole korzysta z usług rzetelnie sprawdzonych firm fotograficznych, 

b) firma wykonująca fotografię podpisuje oświadczenie, że nie wykorzysta 
wizerunku dziecka w sposób niezgodny z celem jej wykonania a kopie zapasowe 
zostaną zniszczone, 

c) podczas wykonywania zdjęć dziecku obecni są pracownicy przedszkola, 

d) dzieci muszą być ubrane, niedozwolone jest fotografowanie dzieci w bieliźnie, 

e) wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci 
należy zgłaszać koordynatorowi, 

f) przed zamieszczeniem fotografii, filmu dzieci na stronie internetowej 
przedszkola, osoba odpowiedzialna za Internet dokonuje oceny , czy wizerunek 
dziecka jest przedstawiony we właściwym kontekście i nie narusza jego dóbr 
osobistych. 

Rozdział VI 

Zasady dostępu do Internetu 

§ 7 

1.  Na terenie przedszkola dzieci korzystają z komputera bez dostępu do Internetu . 

2. Przedszkole zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych opiekunom                            
w zakresie bezpieczeństwa  dziecka w sieci. 

3. Osoba odpowiedzialna za Internet przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na 
komputerach z dostępem do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. 

4. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, osoba odpowiedzialna                            
za Internet ustala, kto korzystał i wprowadzał je do komputera, sporządza 
notatkę oraz informuje dyrektora i  koordynatora. Wszczęte zostaje 
postępowanie wyjaśniające. 

5. W przypadku potwierdzenia zamieszczania lub przeglądania treści 
pornograficznych na komputerach służbowych przez pracownika przedszkola , 
dyrektor zgłasza wniosek do prokuratury o podejrzenie o popełnieniu 
przestępstwa. Dalsze postępowanie regulują odrębne przepisy. 

Rozdział VII 

Zasady bezpiecznych relacji personel przedszkola- dziecko 

§ 8 

1. W przedszkolu obowiązuje „ Program wychowawczy” określający zasady oraz 
obowiązki postępowania pracowników i dzieci . 



2. Program określa dozwolone oraz niedozwolone formy zachowań  i normy                        
w relacji  z dzieckiem: podczas posiłków, zachowania w łazience, zachowania                   
w szatni, zachowania w sali, zachowania podczas pobytu w ogrodzie 
przedszkolnym, zachowania podczas wycieczek i spacerów, zachowania podczas 
imprez i uroczystości oraz formy nagradzania i dyscyplinowania dziecka. 

3. W przedszkolu  w kontaktach fizycznych pracowników z dzieckiem 
niedozwolone jest: 

a) popychanie, szarpanie, szczypanie, potrząsanie, szturchanie,  

b) kary cielesne, bicie, klapsy 

c) przytulanie i branie na kolana bez zgody dziecka. 

4. W przedszkolu w komunikacji werbalnej pracowników z dzieckiem 
niedozwolone jest: 

a) używanie wulgarnych, niecenzuralnych słów w stosunku do dziecka, 

b) posługiwanie się dwuznacznymi określeniami, 

c) słowne poniżanie, wyśmiewanie dziecka, 

d) używanie podniesionego tonu głosu, krzyk, 

e)  negatywne komentowanie wyglądu i zachowania dziecka,  

f) przelewanie negatywnych emocji na dziecko. 

5. W przedszkolu niedozwolone są zachowania pracowników dyskryminujących 
dziecko ze względu na : kolor skóry, wyznanie, status materialny i rodzinny. 

6. W przedszkolu w kontaktach pracowników z dzieckiem  podczas wykonywania 
czynności higieniczno- pielęgnacyjnych  niedozwolone jest: 

a) nieuzasadnione, nie wynikające z sytuacji dotykanie dziecka po załatwieniu 
potrzeb fizjologicznych    w miejsca intymne, 

b) nieuzasadnione dotykanie, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu bez zgody dziecka. 

7. Powyższe zasady znają i stosują wszyscy pracownicy przedszkola. 

Rozdział VIII 

Monitoring stosowania polityki  

§ 9 

1. Dyrektor placówki wyznacza  mgr Dorotę Zarychta oraz mgr Annę Jesse jako 
osoby odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu.  

2. Osoby, o których mowa w punkcie poprzedzającym, są odpowiedzialne za 
monitorowanie realizacji Polityki , za reagowanie na sygnały naruszenia 
Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce. 

3. Pani mgr Dorota Zarychta – wicedyrektor przedszkola, o której mowa w pkt.   
i  niniejszego  paragrafu , przeprowadza wśród pracowników przedszkola , 



raz na 6 miesięcy , ankietę monitorująca poziom realizacji Polityki.  
(ankieta stanowi załącznik  nr 2)  

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

5. Pani mgr Dorota Zarychta – wicedyrektor przedszkola o której mowa w pkt. I 
niniejszego paragrafu , dokonuje opracowania wypełnionych przez 
pracowników przedszkola ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z 
monitoringu , który następnie przekazuje dyrektorowi placówki.  

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

 

Rozdział IX 

Przypisy końcowe 

§ 10 

1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem  wchodzi w życie z dniem jej 
ogłoszenia. 

2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola , w 
szczególności poprzez udział w zebraniu ,  wywieszenie w miejscu ogłoszeń 
dla pracowników a także poprzez umieszczenie dokumentu na stronie 
internetowej przedszkola.   (wzór oświadczenia pracowników  o 
niekaralności oraz zapoznania się  z zasadami Polityki  stanowi załącznik 
nr 3 orz nr 4) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem”: 

                          

Karta  interwencji 

1.Imię i nazwisko dziecka  
 

2. Przyczyna interwencji 
   (forma krzywdzenia) 
 

 

3.Osoba zawiadamiająca  
o podejrzeniu krzywdzenia 

 

 
4.Opis działań podjętych przez  

Data  Działanie 

  
 

  

 

  

 

 
5.Spotkania z opiekunami 
dziecka 

Data  Opis spotkania 

  
 

  
 

  
 

6.Forma podjętej interwencji 
  ( właściwe podkreślić) 

 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.Wyniki interwencji: działania 
organów wymiaru 
sprawiedliwości, jeśli instytucja 
uzyskała informacje o 
wynikach/działania 
placówki/działania rodziców 

Data  Działanie  

  
 

  
 

  
 

  
 

 



 

Załącznik Nr 2 do Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem : 
Monitoring standardów-ankieta.  

Prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi : TAK/NIE  

 

1. Czy wiesz na czym polega program Chronimy dzieci?                              TAK/NIE 

2. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem , obowiązujące w 
placówce , w której pracujesz?                                                                         TAK/NIE 

3. Czy zapoznałeś się z dokumentem Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?        

 TAK/NIE 

4.  Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?                   TAK/NIE 

5. Czy wiesz jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?                    TAK/NIE 

6. Czy zdarzyło ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony 
dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika?                            TAK/NIE 

7. Czy masz jakieś uwagi/ poprawki/ sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci 
przed krzywdzeniem?                                                                                          TAK/NIE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3    do Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem: 
Oświadczenie o niekaralności  

 

    Sosnowiec, ………….. 

Oświadczenie  

 

………………………. legitymująca się dowodem osobistym o nr………….. oświadczam, że nie 

byłam/em  skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności                       

i przestępstw z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko 

mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.  

 

 

..……………………… 
podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 4  do Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem: 

 Oświadczenie pracownika dotyczące  poznania zasad Polityki  

     

Sosnowiec, ………….. 

 

 

Oświadczenie  

 

Ja …………………………………. oświadczam, że w dniu………………….. zapoznałam/em się z 

zasadami bezpieczeństwa zawartymi w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem 

dotyczącymi relacji pracownik przedszkola-dziecko. Znam i akceptuję ich treści.  

 

 

..……………………… 
podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 


