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Preambuła
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola nr 325 w
Warszawie jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik 
Przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne 
jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.
Każdy pracownik Przedszkola dba o prawidłowy rozwój dziecka i przestrzega 
wewnątrzprzedszkolnych procedur działania zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozdział I
Objaśnienie terminów

§ 1
1. Pracownikiem Przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy 
zlecenia. Polityka Ochrony Dzieci obejmuje także studentów podczas praktyk zawodowych 
oraz wolontariuszy.
2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego 
przedstawiciel ustawowy (rodzic/prawny opiekun) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji 
na podstawie przepisów szczegółowych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).
4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. W 
przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o
konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę 
dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracowników przedszkola lub zaniedbanie dziecka 
przez jego opiekunów.
6. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci (koordynator) – wyznaczony przez 
dyrektora instytucji pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w 
placówce. 
7. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

Rozdział II
Zasady bezpiecznych relacji personel placówki – dziecko.

§2
1. Pracownicy dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, monitorują 
sytuację i dobrostan dziecka.



2. Pracownicy pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w zależności od potrzeb 
dziecka (ze względu na poziom rozwoju umiejętności lub niepełnosprawność) i ustaleń z 
rodzicami.
3. Nauczyciele organizują zajęcia i zabawy zapewniające dzieciom wszechstronny rozwój. 
Zadania dostosowywane są do potrzeb i możliwości dzieci.
4. Pracownicy wspierają dzieci w pokonywaniu trudności.
5. Pracownicy podejmują działania wychowawcze mające na celu kształtowanie prawidłowych 
postaw – wyrażanie emocji w sposób niekrzywdzący innych, niwelowanie zachowań 
agresywnych.
6. Dzieci współtworzą z nauczycielami zasady regulujące funkcjonowanie grupy (kodeks 
przedszkolaka, kodeks grupowy) – z uwzględnieniem praw dziecka.
7. Pozytywne zachowania wzmacniane są  poprzez nagradzanie: słowne (pochwała 
indywidualna, pochwała w obecności dzieci), nagroda rzeczowa, pochwała przekazana 
rodzicowi, symbol na grupowej Tablicy sukcesów.
8. Dziecko jest informowane o konsekwencji swoich zachowań. Konsekwencją 
nieodpowiedniego zachowania jest odsunięcie dziecka od zabawy na określony czas, zmiana 
aktywności, odebranie przywileju. 
9. Niedopuszczalne wobec dziecka są zachowania: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), 
słowne (wyzywanie, wyśmiewanie), zmuszanie, negowanie uczuć. 
10. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają 
uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. W przypadku zidentyfikowania czynników 
ryzyka pracownicy Przedszkola podejmują rozmowę z rodzicami dziecka przekazując 
informacje na temat dostępnej oferty wsparcia oraz motywując ich do szukania dla siebie 
pomocy.

Rozdział III
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§ 3
W przypadku uzyskania przez któregokolwiek z pracowników Przedszkola informacji, że 
dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i 
przekazania uzyskanej informacji  dyrektorowi przedszkola.

§ 4
 Zasady interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka ze strony pracownika: 
1. Dyrektor wzywa na rozmowę pracownika, którego dotyczy notatka. W rozmowie tej może 
uczestniczyć także psycholog lub inne osoby z zespołu interwencyjnego.
2. Dyrektor sporządza notatkę z przebiegu rozmowy, w której zawiera listę osób w niej 



uczestniczących, wnioski i postanowienia.
3. W przypadku potwierdzenia podejrzenia krzywdzenia dziecka, należy wszcząć procedurę 
ukarania pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną.

§ 5
W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna  faktu krzywdzenia dziecka przez pracownika 
innemu pracownikowi, ten informuje o konieczności zorganizowania spotkania wyjaśniającego
z udziałem obu stron. O zaistniałej sytuacji, podjętych działaniach i ustaleniach zostaje 
poinformowany dyrektor placówki, zostaje sporządzona notatka służbowa załączona do 
dokumentacji przedszkola.  

§ 6
Zasady interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka przez rodzica
1. Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa oraz 
informuje ich o podejrzeniach.
2. Dyrektor przedszkola powinien sporządzić opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na
podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy 
dziecku.
3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
a. podjęcia przez przedszkole 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, jeśli istnieje taka 
potrzeba.

§ 7
1. W sprawach budzących wątpliwości, skomplikowanych lub gdy osoba odpowiedzialna za 
Politykę ochrony dzieci uzna to za konieczne dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład 
którego wchodzą: nauczyciel dziecka lub pedagog specjalny, dyrektor, psycholog, inni 
pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka. 
2. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia dziecka przez jednego z rodziców/opiekunów  
zgłasza drugi rodzic/opiekun powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespól interwencyjny 
wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego proponuje opiekunom 
zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania 
sporządza się protokół. 
3. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi w §6 pkt.3 
Polityki na podstawie opisu sporządzonego przez psychologa oraz innych, uzyskanych przez 
członków zespołu informacji.



§ 8
1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez koordynatora lub dyrektora przedszkola 
opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
2. Koordynator lub dyrektor Przedszkola informuje opiekunów o obowiązku Przedszkola 
zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/Policja, 
sąd rodzinno - opiekuńczy lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego - procedura 
"Niebieska karta").
3. Po poinformowaniu rodziców przez koordynatora lub dyrektora szkoły – zgodnie z punktem 
poprzedzającym – dyrektor instytucji składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do 
prokuratury/Policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydział 
Rodzinny i Nieletnich lub przesyła formularz "Niebieska karta - A" do przewodniczącego 
zespołu interdyscyplinarnego.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych w punkcie poprzedzającym 
instytucji.

§ 9
1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.
2. 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 zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje 
przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział IV
Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§ 10
1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997 r. 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.
4. Pracownik Przedszkola 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.



§ 11
Pracownik Przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub 
edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób 
uniemożliwiający identyfikację dziecka.

§ 12
1. Pracownik Przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani 
jego opiekunie.
2. Pracownik Przedszkola, 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 Przedszkola podaje 
przedstawicielowi mediów dane kontaktowe opiekuna dziecka.
3. Pracownik Przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
4. Pracownik Przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o 
sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik 
przedszkola jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
5. Pracownik Przedszkola, 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

Rozdział V
Zasady ochrony wizerunku dziecka

§ 13
Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia 
ochronę wizerunku dziecka.

§ 14
1. Pracownikowi Przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania 
wizerunku dziecka (filmowania, fotografowania) na terenie placówki bez pisemnej zgody 
opiekuna dziecka.
2. Opiekun dziecka wyraża pisemną zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku 
dziecka w celach promocyjnych przedszkola podczas pierwszego zebrania z wychowawcą 
grupy. Wychowawca informuje opiekuna, gdzie będzie umieszczany zarejestrowany wizerunek
(np. w gazetce przedszkolnej, na stronie internetowej przedszkola itp.)
3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, 
krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest 
wymagana.



Rozdział VI
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez opiekunów

§ 15
1. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: rozebrać dziecko w 
szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce grupy, do której uczęszcza lub personelowi 
przedszkola dyżurującemu w szatni. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za 
jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
2. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 
dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola; przed wejściem do budynku, 
w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

§ 16
1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub 
upoważnioną przez nich pisemnie pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne 
bezpieczeństwo.
2. Opiekunowie odbierający dziecko zobowiązane są do osobistego odbioru dziecka od 
nauczyciela opiekującego się daną grupą. Z chwilą odebrania dziecka z grupy rodzice ponoszą 
za nie pełną odpowiedzialność.
3. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko 
zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka. W 
przypadku pozostania opiekuna z dzieckiem w ogrodzie przedszkolnym po jego odebraniu, 
nauczyciel nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.
4.Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 
osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 
odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 
bezpieczeństwa (np. stan po spożyciu alkoholu).
6. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie 
poinformowany dyrektor lub jego społeczny zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest 
zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z 
opiekunami dziecka.
7. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma 
obowiązek powiadomić o tym telefonicznie opiekunów dziecka. Jeżeli pomimo podjętych 
działań nie uda się skontaktować z opiekunami dziecka lub osobami przez nich 
upoważnionymi, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem oczekuje w placówce przez 
jedną godzinę. Następnie dyrektor lub jego społeczny zastępca podejmuje decyzję o 
powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół, podpisany 
przez świadków. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji.



8. Opiekunowie dziecka są zobowiązani poinformować nauczyciela o każdorazowej zmianie 
numeru telefonu kontaktowego.

Rozdział VII
Monitoring stosowania polityki

§ 17
1. Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników.
2. Wszyscy pracownicy Przedszkola podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką 
ochrony dzieci i zobowiązują się do jej realizacji (Załącznik 3).
3. Dyrektor Przedszkola jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszej 
Polityki w Przedszkolu wyznacza panią Dorotę Wypych. 
4. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie 
realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszania Polityki oraz za proponowane zmiany 
w Polityce.
5. Osoba, o której mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników
przedszkola, przynajmniej raz w roku, ankietę monitorującą poziom realizacji polityki. Wzór 
ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
6. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać 
naruszanie Polityki w placówce.
7. Osoba, o której mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania 
wypełnionych przez pracowników Przedszkola ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z 
monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi.
8. Dyrektor wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola 
nowe brzmienie Polityki.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§ 18
1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników instytucji, w szczególności 
poprzez umieszczeniu jej w szatni placówki w specjalnym pojemniku, odczytanie podczas 
zebrania personelu lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.


