
  

 

PRZEDSZKOLE NR 244 

„NIEGOCIŃSKIE SKRZATY” 

W Warszawie 

 

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI 

PREAMBUŁA 

 

  

Jestem bezwzględnym, nieubłaganym 
przeciwnikiem kary cielesnej.  

Baty, dla dorosłych nawet, będą tylko 
narkotykiem, nigdy – środkiem wychowawczym.  

Kto uderza dziecko, jest jego oprawcą 

                                                                                                Janusz Korczak 

    

 



 

 Najważniejszą zasadą wszystkich działań podejmowanych przez 

pracowników Przedszkola Nr 244 „Niegocińskie Skrzaty” w Warszawie   

ul. Niegocińska 9  jest dobro i bezpieczeństwo dziecka. 

Wszyscy pracownicy naszego przedszkola, mający kontakt z dziećmi 

zobowiązali się do przestrzegania praw dziecka i reagowania w przypadku, 

gdy dziecku dzieje się krzywda ze zwróceniem uwagi na jego potrzeby. 

Dokument ten został stworzony, aby zapewnić naszym wychowankom 

harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku. 

 Nasze Przedszkole to miejsce: 

Wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i poszanowania praw dziecka, 

zadowolenia z sukcesów, będących następstwem własnej aktywności  

i samodzielności, kreatywnego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań, 

radości i wspaniałej zabawy. Nasze Przedszkole umożliwia wyrównywanie 

szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich 

działaniach potrzeby środowiska. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji  

każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec 

wszelkich „inności”. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu 

przedszkola. A nasi pracownicy to wykwalifikowana, kompetentna,  

zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna. Wszyscy 

przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie  

i skuteczną komunikację interpersonalną. 

Każde działanie pracowników oparte jest na obowiązującym prawie  

i wewnętrznych przepisach przedszkola zawartych w STATUCIE 

PRZEDSZKOLA nr 244 (załącznik – do wglądu u Dyrektora) 



Rozdział I 

Objaśnienie terminów 

  

1.Pracownikiem przedszkola jest każda osoba zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę, umowy zlecenia, wolontariusze, praktykanci oraz każda 

osoba dorosła, która za zgodą organów przedszkola prowadzi zajęcia  

z dziećmi. 

2. Przez dziecko rozumie się każdą osobę do ukończenia 18 roku życia. Do 

naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

3. Przez opiekuna dziecka rozumie się osobę uprawioną do 

reprezentowania dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy  

( rodzic/ opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentowania 

na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu.  

W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzina zastępcza. 

4. Jako dane osobowe rozumie się wszystkie informacje dotyczące dziecka 

uczęszczającego do przedszkola, to każda informacja umożliwiająca 

identyfikację dziecka. 

5. Przez krzywdzenie dziecka rozumie się popełnienie czynu 

zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym 

pracownika przedszkola, lub zaniedbywanie dziecka przez jego opiekunów. 

 6. Zespół interwencyjny tworzą osoby powołane przez dyrektora  

w przypadku zaistnienia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu wchodzą: 

osoby odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem, 

nauczyciele z grupy dziecka, pracownicy, którzy byli świadkami sytuacji. 



 

Rozdział II 

Zasady ochrony danych osobowych 

  

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych. 

3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami 

wynikającymi z ustawy o systemie oświaty i funkcjami statutowymi 

Przedszkola Nr 244. 

4. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie  

z przeznaczeniem do którego zostały udostępnione. 

5. Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka  

z możliwością ich zmiany. 

6. Przedszkole zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, 

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje 

Dyrektor Przedszkola. 

8. Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione 

przez Dyrektora Przedszkola. 



9. Dane dziecka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom 

uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. 

10. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do 

zachowania w tajemnicy tych danych. 

11. Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach 

szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości 

dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka. 

12. Pracownicy przedszkola nie udostępniają przedstawicielom mediów 

informacji o dzieciach i ich opiekunach. 

13. Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi. 

14. W uzasadnionych sytuacjach pracownik może skontaktować się  

z opiekunami dziecka i zapytać o zgodę na podanie danych kontaktowych 

osobom zainteresowanym. 

  

Rozdział III 

Zasady ochrony wizerunku dziecka. 

  

1. Przedszkole „Niegocińskie Skrzaty” oraz jego pracownicy zobowiązują się 

do chronienia wizerunku dziecka. 

2. Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie 

wymaga pisemnej zgody opiekuna. 



3. Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na 

stronach internetowych przedszkola i wykorzystywanie wizerunku dziecka 

w materiałach promocyjnych przedszkola.(załącznik nr 1) 

4. Zdjęcia z wizerunkiem dziecka używane są w przedszkolu jedynie w celu 

kształtowania lepszej orientacji oraz samodzielności dziecka i występują  

w następujących miejscach: salach przedszkolnych, łazience, szatni. 

5. Pracownik przedszkola nie może umożliwić przedstawicielom mediów 

utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody 

opiekuna dziecka. 

6. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (powyżej 10 osób), zgoda 

opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana. 

  

Rozdział IV 

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka 

  

1. Każdy zgłoszony przypadek krzywdzenia dziecka jest monitorowany. 

2. W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka pracownik ma 

obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej nauczycielowi 

(nauczycielom) dziecka, psychologowi , Dyrektorowi Przedszkola. 

3. W przypadku, gdy osobą krzywdzącą jest pracownik przedszkola, zostaje 

sporządzona notatka służbowa i przekazana bezpośrednio do Dyrektora 

Przedszkola. 



4. Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, którego zadaniem jest 

określenie sytuacji dziecka i stworzenie planu pomocy. 

5. Plan pomocy powinien zawierać: 

a) Działanie przedszkola w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa  

(w tym również zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji,  

a w przypadku pracownika przedszkola upomnienie lub zawieszenie  

w czynnościach służbowych) 

b) Wsparcie, jakie zaoferuje przedszkole dziecku. 

6. Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie 

jest podejrzewane i informuje ich o podejrzeniach. 

7. Rodzicom przedstawiany jest plan pomocy dziecku. 

8. W przypadkach bardziej skomplikowanych Dyrektor informuje rodziców 

o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej 

instytucji. 

9. Po poinformowaniu rodziców Dyrektor Przedszkola składa 

zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji lub 

wniosek o wygląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału 

Rodziny i Nieletnich. 

10. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 2) 

11. Kartę załącza się do kary obserwacji dziecka. 

 

 

 



Rozdział V 

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola 

1.Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. Po dłuższej 

nieobecności dziecka w przedszkolu związanej z jego stanem zdrowia 

rodzic zobowiązany jest przedstawić wychowawcy zaświadczenie od 

lekarza o możności uczęszczania dziecka do przedszkola. 

 

2. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, za 

wyjątkiem, kiedy jest to bezpośrednio związane z sytuacją zagrażającą 

jego życiu. W takim przypadku zostaje spisane oświadczenie rodzica, iż 

bierze on odpowiedzialność za skutki podania leków. 

 

3. Gdy dziecko źle się poczuje w ciągu dnia, wychowawca jest zobowiązany 

do zapewnienia dziecku ustronnego miejsca do odpoczynku i zawiadamia  

o tym fakcie rodziców. Rodzice powinni niezwłocznie odebrać źle czujące 

się dziecko z przedszkola. 

 

4. W przypadku zaistnienia wszawicy lub innych pasożytów przedszkole 

powiadamia rodziców, którzy maja obowiązek wykonania zabiegów 

całkowicie eliminujących pasożyty. 

 

5. Rodzice są zobowiązani o poinformowaniu przedszkola w przypadku 

każdej choroby zakaźnej ich dziecka. Ukrywanie lub bagatelizowanie 

choroby jest niedopuszczalne i naraża zdrowie pozostałych dzieci. 

 

6. Sale, w których przebywają dzieci są stale wietrzone, odkurzane i myte 

przez personel do tego zobowiązany, a środki służące do utrzymania 

czystości są zabezpieczone przed dziećmi. 



Rozdział VI 

Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka z przedszkola 

  

 1. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców/ 

prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę 

(załącznik 2a.) zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

2. Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka,  nie będzie ono wydawane. 

3. Osobom będącym pod wpływem alkoholu  - nauczyciel nie wyda dziecka. 

4. Każdorazowa próba odebrania dziecka z przedszkola przez nietrzeźwego 

rodzica/prawnego opiekuna dziecka musi być zgłoszona do Dyrektora 

Przedszkola. 

5. Powtarzający się fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą  

w stanie nietrzeźwym będzie w konsekwencji zgłoszony do OPS w celu 

zainteresowania się sytuacją rodzinną dziecka. 

6. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia 

przedszkola  czyli do godziny 17.00, nauczyciel niezwłocznie powiadamia 

rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę o zaistniałym 

fakcie i oczekuje z dzieckiem na jej przybycie. 

6. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się  

z osobami uprawnionymi do odbierania dziecka, lub odmowie odebrania 

dziecka, nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem. Następnie kontaktuje się  

z Komisariatem Policji w celu poinformowania o braku możliwości 

zapewnienia dziecku opieki. 



7. Wszystkie działania nauczyciela związane z opisaną procedurą powinny 

być wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny 

dziecka i poszanowanie godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny. 

8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego  

z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

9. Dziecko odebrane przez rodzica bądź prawnego opiekuna na terenie 

przedszkola i ogrodu przedszkolnego jest już pod jego opieką co oznacza,  

że nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko. 

10. Rodzic z odebranym dzieckiem opuszcza teren przedszkola. 

 

Rozdział VII 

Zasady bezpieczeństwa dzieci na zajęciach dodatkowych 

  

1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe tj. (język angielski, gimnastyka 

korekcyjna, tańce, rytmika) ,  podczas  ich trwania jest odpowiedzialna   

za dzieci. 

2. Specjaliści ( psycholog, logopeda) zobowiązują się do: 

• przyjścia po dziecko i odprowadzenia go po zajęciach do grupy 

• stworzenia bezpiecznych  i przyjaznych warunków podczas zajęć  

w gabinecie 

 

 

 



Rozdział VIII 

Zasady dotyczące czynności samoobsługowych (higiena osobista, 
posiłki) 

  

1. Pomagamy dzieciom 3 – letnim w trakcie korzystania z toalety. 

2. Przed każdym posiłkiem, po zabawie na podwórku oraz po korzystaniu  

z toalety myjemy ręce. 

3. Po obiedzie myjemy zęby. 

4. Podczas posiłków dzieci nie bawią się jedzeniem oraz sztućcami, siedzą 

przodem do stołu. 

5. Pomagamy dzieciom przy ubieraniu i rozbieraniu się – jeżeli takiej 

pomocy potrzebują. 

6. Podczas jedzenia posiłków, nie wmuszamy jedzenia dzieciom – 

dokarmiamy jeżeli o to proszą. 

7. W naszym przedszkolu kontakt z dzieckiem jest dopuszczalny, zasadny. 

8. Bezpośredni kontakt z dzieckiem jest dopuszczalny za porozumieniem  

z rodzicami bądź prawnymi opiekunami dziecka. 

9. Nie dopuszcza się kontaktu cielesnego i seksualnego z dzieckiem. 

  

  

 



Rozdział IX 

Monitoring stosowania Polityki 

  

 1. Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników przedszkola. 

2. Wszyscy pracownicy Przedszkola zapoznają się i podpisują oświadczenie 

mówiące o zasadach ustalonych w dokumencie Polityki ochrony dzieci  

i przyjęciem jej do realizacji (załącznik nr 3) 

3. Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania 

krzywdzeniu dzieci. 

4. Każdy z pracowników podpisuje oświadczenie o niekaralności  

za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na 

szkodę małoletniego (załącznik nr 4) 

5. Dyrektor Przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie 

realizacji Polityki bezpieczeństwa w przedszkolu. 

6. Każdy pracownik może zgłaszać zmiany do Polityki i wskazywać 

naruszenie Polityki w przedszkolu. 

7. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie Polityki przeprowadza co pół 

roku ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki (załącznik nr 5), 

opracowuje ankiety, a wnioski przedstawia Dyrektorowi przedszkola. 

8. Dyrektor/ Rada Pedagogiczna wprowadza zmiany do Polityki  

i przedstawia je pracownikom. 

 

 



Rozdział X 

Zasady dostępu dzieci do internetu 

 

1. W naszej placówce dzieci nie mają samodzielnego dostępu do Internetu. 

 

2. Materiały dydaktyczne pobierane z Internetu przez nauczyciela są przez 

niego szczegółowo sprawdzane i kontrolowane. 

 

3. W każdej grupie odbywają się zajęcia na temat bezpiecznego korzystania 

z komputera, Internetu oraz innych urządzeń multimedialnych. 

 

 

Rozdział XI 

Przypisy końcowe 

  

1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

  

  

  

  

  

  

 


