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Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem  i zapewnienia im bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej im. por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask” w Rudzie-Hucie 

 

Wstęp 

Mając na uwadze, że dziecko wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, 

zarówno przed, jak i po urodzeniu, został stworzony niniejszy  dokument  w  celu  zapewnienia 

uczniom  Szkoły Podstawowej w Rudzie - Hucie  nauki  oraz rozwoju w  atmosferze  poszanowania, 

akceptacji i bezpieczeństwa. Naczelną  zasadą  działań  podejmowanych  przez  pracowników  naszej  

szkoły,  a  także wolontariuszy, stażystów i praktykantów jest kierowanie się interesem dziecka oraz 

działanie dla jego dobra. Kierując się dobrem dzieci wszyscy dążą do ich wszechstronnego  rozwoju   

z  poszanowaniem  ich praw, traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. 

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników, ale również wolontariuszy, stażystów  

i praktykantów wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownicy szkoły,  a  także 

wolontariusze,  stażyści,  praktykanci działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów 

wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji. 

Objaśnienie terminów 

 

Polityka – działania na rzecz ochrony dzieci w Szkole Podstawowej w Rudzie - Hucie jest własnym 

przyjętym na potrzeby placówki dokumentem regulującym kwestie ochrony dzieci  przed 

krzywdzeniem mogącym mieć miejsce podczas realizacji zadań placówki oraz  w kwestiach 

zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas realizacji tych zadań. Polityka deklaruje wartość 

realizacji praw dziecka dla instytucji, pokazuje, że traktujemy dziecko jak podmiot praw i ochrony, 

ułatwia rozpoznawanie i reagowanie na niepokojące sytuacje, ustanawia jasne procedury 

postępowania. 

 

Krzywdzenie dziecka – jest to każde zamierzone lub niezamierzone działanie oraz zaniechanie działań 

ze strony rodzica/opiekuna, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka. 

Krzywdzenie dzieci to także bezczynność społeczeństwa lub instytucji, a także rezultat takiej 

bezczynności, który ogranicza równe prawa dzieci i zakłóca ich optymalny rozwój. Można wyróżnić 

cztery wymiary tego zjawiska: 

 

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działanie wobec dziecka, które powoduje urazy na jego ciele, 

np. bicie, szarpanie, popychanie itp. 

 

Przemoc emocjonalna – jej celem jest naruszenie godności osobistej ukierunkowana jest na 

wyrządzanie szkody psychicznej poprzez wyzywanie, warunkowanie miłości, emocjonalne 

odrzucenie, zastraszanie, nieposzanowanie potrzeb, nadmierne wymagania w stosunku do wieku  

i możliwości psychofizycznych dziecka itp. 
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Wykorzystywanie seksualne – obejmuje każde zachowanie osoby, które prowadzi do seksualnego 

zaspokojenia kosztem dziecka. 

 

Zaniedbanie – brak zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, zarówno fizycznych (np. właściwe 

odżywianie, ubranie, ochrona zdrowia, edukacja), jak i psychicznych (poczucie bezpieczeństwa, 

doświadczenie miłości, troski itp.). 

 

Pracownik Szkoły - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania,  powołania  lub 

umowy cywilno - prawnej. 

 

Pracownik administracji i obsługi szkoły – administracja, pracownicy kuchni, pracownicy sprzątający, 

konserwator, pracownicy szatni, dozorcy. 

 

Osoby z zewnątrz - pracownicy firm i instytucji współpracujących ze szkołą, wolontariusze. 

 

Student – osoba odbywająca w szkole praktykę zawodową. 

 

Dziecko – każda osoba przyjęta do szkoły w toku postępowania rekrutacyjnego, po dopełnieniu  

wszelkich niezbędnych formalności przez rodziców/ opiekunów prawnych, ucząca się w szkole.  

 

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. 

 

Zgoda opiekuna dziecka - pisemna zgoda, 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. 

 

Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci - wyznaczony przez dyrektora placówki  pracownik 

sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w szkole: pedagog szkolny. 

 

Dane osobowe dziecka - każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka. 

 

Zespół interwencyjny – zespół powołany przez dyrektora Szkoły w przypadkach podejrzenia  

krzywdzenia  dziecka  składający    się    z:  pedagoga        szkolnego,  wicedyrektora  szkoły,  

wychowawcy świetlicy,  specjalisty do    spraw    kadr    i    administracji,  wychowawca  klasy  – 

oddziału, którego dotyczy dany problem. 
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Rozdział I 

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci 

§ 1 

1. Pracownicy Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych 

obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. 

2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, podejmują rozmowę z  opiekunami (rodzicem,  

opiekunem prawnym, rodzicem zastępczym) i przekazując informacje na temat dostępnej oferty 

wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy. 

3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka. 

Rozdział II 

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka 

§ 2 

W przypadku podjęcia przez pracownika szkoły podejrzenia, że dziecko jest  krzywdzone,  ma  on  

obowiązek  sporządzenia  notatki  służbowej  i  przekazania  uzyskanej  informacji  do  pedagoga  

szkolnego. 

§ 3 

1.Pedagog  wzywa  opiekunów  dziecka,  którego  krzywdzenie  podejrzewa  oraz  informuje  ich                 

o podejrzeniu. 

2. Pedagog powinien sporządzić opis sytuacji szkolnej 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 szkołę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie 

podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji; 

b. wsparcia, jakie szkoła zaoferuje dziecku; 

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

§ 4 

1. W przypadkach bardziej skomplikowanych w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego 

bezpieczeństwa ze strony osób obcych,  członków rodziny, personelu szkoły lub placówki oraz 

rówieśników (dotyczących  wykorzystywania  seksualnego  oraz  znęcania  się  fizycznego                               

i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor powołuje zespół interwencyjny. 
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2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 3                   

pkt. 3 Polityki na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga szkolnego oraz innych, uzyskanych 

przez członków zespołu, informacji. 

3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest 

obligatoryjne. 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.Procedury zgłaszania podejrzeń oraz 

podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji 

krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, 

personelu placówki oraz rówieśników. 

I. Procedura interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka poza szkołą 

1) Pierwszym etapem postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, jest wnikliwa 

obserwacja dziecka: jego wyglądu, zachowania. 

2) Pedagog powinien zebrać informacje o dziecku m.in. od innych nauczycieli, samego dziecka                       

i  opiekunów,  następnie  zebrać  materiały  związane  z  sytuacją  dziecka  np. dokumentacja                           

z rozmów z dzieckiem, opisy zachowania i wyglądu dziecka. 

3)  Drugim  etapem  jest  przekazanie  spostrzeżeń  personelu  szkoły  nt.  podejrzenia  krzywdzenia  

dziecka  dyrektorowi  szkoły  oraz  ustalenie  dalszego  postępowania  wobec  dziecka z i sprawców 

krzywdzenia lub zaniedbywania. 

4)  Kolejnym  etapem  jest  rozmowa  dyrektora  z opiekunami dziecka na temat podejrzeń 

krzywdzenia,  w  tym  zaniedbywania  dziecka  oraz  uświadomienie  potrzeb  rozwojowych dziecka 

(akceptacji, miłości, poszanowania godności itp.) oraz konsekwencji w dalszym  życiu dziecka                        

w sytuacji braku ich zaspokojenia lub  przeciwstawiania się im. Dyrektor   wskazuje na regulacje 

prawne dotyczące powinności opiekunów wobec dziecka i zasad  postępowania szkoły w sytuacji, gdy 

nie nastąpi zmiana w złym traktowaniu dziecka. 

5) W rozmowie powinien uczestniczyć pedagog. Należy również objąć rodzinę pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole. 

6)  W  trudnych  przypadkach  (zaniedbanie  o  dużym  nasileniu,  podejrzenie  popełnienia 

przestępstwa na szkodę dziecka) dyrektor powinien powołać zespół ds. pomocy dziecku, który 

dokonuje  weryfikacji danych dostępnymi sposobami, np. wywiad terapeutyczny, badania 

psychologiczne, rozmowa z opiekunami prawnymi, wywiad w rodzinie, analiza wytworów dziecka,  

badanie  medyczne.  Zespół  opracowuje  Indywidualny  Program  Edukacyjno-Terapeutyczny                          

i  wspiera  dziecko i jego rodzinę w czasie działań pomocowych. Zespół ten powinien  również  

dokonywać  okresowej  oceny  udzielanej  pomocy  i  wskazać  różne możliwości wsparcia rodziny. 

7) W przypadku, gdy dotychczas podjęte działania w szkole nie odniosą skutku dyrektor szkoły 

powiadamia jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub właściwy sąd rodzinny o konieczności 

podjęcia interwencji w tej rodzinie. 
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8) W sytuacji przemocy w stosunku do dziecka dyrektor wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty". 

9)  W  przypadku  dokonania  przez opiekunów przestępstwa na szkodę dziecka, dyrektor, na  

wniosek Zespołu zawiadamia o powyższym policję lub prokuraturę. W tym przypadku interwencja 

powinna mieć przebieg niezwłoczny. 

II. Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w szkole przez pracownika placówki: 

1)  Osoba  podejrzewająca  krzywdzenie  dziecka  w  szkole  zgłasza  problem  dyrektorowi  szkoły. 

2) Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikami szkoły na temat zdarzenia. 

3)  Następnie  zarządza  obserwację  pracy  osoby  podejrzanej  o  krzywdzenie (odsuwa  pracownika 

od bezpośredniej pracy z dziećmi do czasu wyjaśnienia zdarzenia). 

4)  Kolejnym  krokiem  jest  rozmowa  dyrektora  z  pracownikiem  na  temat  podejrzenia 

krzywdzenia:  przekazanie  uwag,  poznanie  jego  wersji  wydarzeń,  analiza  zebranych danych   oraz 

zaplanowanie  razem  z  podejrzanym  pracownikiem  dalszych  działań  mających na celu uchronienie 

dzieci przed ryzykiem powtórzenia się problemu. 

5)  W  przypadku,  gdy  pracownik  jest  podejrzany  o  znęcanie  fizyczne,  psychiczne,  

wykorzystywanie   seksualne   lub   inne   przestępstwo  na  szkodę  dziecka,  dyrektor niezwłocznie  

zgłasza  na  policję  lub  do  prokuratury  zawiadomienie  o  popełnieniu przestępstwa. 

III. Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w szkole przez rówieśników: 

1) Osoba podejrzewająca krzywdzenie  dziecka w szkole przez rówieśnika/rówieśników, lub osoba,  

która  pozyskała  o  powyższym  informację,  zgłasza  problem  pedagogowi szkolnemu. 

2)Pedagog  przeprowadza  rozmowę  zarówno,  z  osobą  poszkodowaną  jak  i  z dzieckiem/dziećmi, 

podejrzanymi o krzywdzenie swojego kolegi, bądź koleżanki. 

3)Po  przeprowadzeniu  takich  rozmów  pedagog  wspólnie  z  wychowawcą  powinien opracować 

plan pomocowy dziecku tak, żeby wyeliminować zachowania niepożądane w klasie. 

4)W przypadku bardziej skomplikowanym (duże natężenie krzywdzenia) pedagog powinien  zgłosić 

problem dyrektorowi szkoły. 

5)Dyrektor  omawia  problem  na  zebraniu  rady  pedagogicznej  i  wraz  z  nauczycielami podejmuje 

dalsze działania w celu rozwiązania problemu. 

6)Dla zwiększenia skuteczności interwencji należy zaangażować również opiekunów dzieci, by  dawali  

oni  pozytywne  wsparcie  swoim  dzieciom  poprzez  rozmowę  z  nimi ukierunkowaną  na  to,  jak  

sobie  radzić  w  trudnych  sytuacjach,  jak  reagować  na krzywdzenie  rówieśników  i  komu  zgłaszać,  

gdy  dochodzi  do  takiego  krzywdzenia. O   przemocy  rówieśniczej  stanowią  przepisy  prawa  

szkolnego-Statut  Szkoły,  w przypadku  pracownika  pedagogicznego  konsekwencje  wynikają   

z  przepisów  Karty  Nauczyciela, w przypadku pracownika obsługi z Kodeksu Pracy. Jeśli krzywdzącym 

jest opiekun  dziecka  konsekwencje mogą być różnorodne, do zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa włącznie. 
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§ 5 

1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez pedagoga opiekunom z zaleceniem współpracy przy 

jego realizacji. 

2.  Pedagog  informuje  opiekunów  o  obowiązku  placówki  zgłoszenia  podejrzenia  krzywdzenia 

dziecka  do  odpowiedniej  instytucji  (prokuratura/policja  lub  sąd  rodzinno-opiekuńczy,  lub 

przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego –procedura „Niebieska Karta”). 

3. Po poinformowaniu opiekunów przez pedagoga –zgodnie z punktem poprzedzającym –dyrektor 

szkoły  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. 

4.  Dalszy  tok  postępowania  leży  w  kompetencjach  instytucji  wskazanych  w  punkcie 

poprzedzającym. 

5. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie 

zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie. 

§ 6 

1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji. 

2.  Wszyscy  pracownicy  szkoły  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 III 

Zasady ochrony danych osobowych dziecka 

§ 7 

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

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2.Pracownik szkoły 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 szkoły 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. 
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§ 8 

Pracownik  instytucji  może  wykorzystać  informacje  o  dziecku  w  celach  szkoleniowych  lub 

edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający 

identyfikację dziecka. 

§ 9 

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

opiekunie. 

2.Nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi. 

3.  Nie  wypowiada  się  w  kontakcie  z  przedstawicielami  mediów  o  sprawie  dziecka  lub  jego  

opiekuna.  Zakaz  ten  dotyczy  także  sytuacji,  gdy  pracownik  jest  przeświadczony,  że  jego 

wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana. 

Rozdział IV 

Zasady ochrony wizerunku dziecka 

§ 10 

Zespół Szkół w Rudzie-Hucie, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, 

zapewnia ochronę wizerunku dziecka. 

§ 11 

1.Pracownikom  szkoły  nie  wolno  umożliwiać  przedstawicielom  mediów  utrwalania  wizerunku 

dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie instytucji bez pisemnej 

zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. 

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

publiczna impreza, zgoda , o której mowa powyżej nie jest wymagana. 

§ 12 

1. Upublicznienie przez pracownika szkoły wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie 

(fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego 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 V 

Zasady dostępu dzieci do Internetu 

§ 13 

1.  Szkoła,  zapewniając  dzieciom  dostęp  do  Internetu,  jest  zobowiązana  podejmować  działania 

zabezpieczające  dzieci  przed  dostępem  do  treści,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  ich 
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prawidłowego  rozwoju;  w  szczególności  należy  zainstalować  i  aktualizować  oprogramowanie 

zabezpieczające. 

2.  Na  terenie  szkoły  dostęp  dziecka  do  Internetu  możliwy  jest  pod  nadzorem  nauczyciela  na 

lekcjach lub w bibliotece szkolnej –na przeznaczonych do tego komputerach. 

3.  W  czasie dostępu realizowanego pod nadzorem nauczyciela ma on obowiązek informowania 

dzieci  o  zasadach  bezpiecznego  korzystania  z  Internetu.  Czuwa  także  nad  bezpieczeństwem 

korzystania z Internetu przez dzieci podczas lekcji. 

4.  Szkoła  zapewnia  stały  dostęp  do  materiałów  edukacyjnych,  dotyczących  bezpiecznego 

korzystania z Internetu, przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny. 

§ 14 

1. Osoba odpowiedzialna za Internet zapewnia na wszystkich komputerach z dostępem do Internetu 

na terenie placówki zainstalowane i aktualizowane: 

a. oprogramowanie filtrujące treści internetowe, 

b. oprogramowanie monitorujące korzystanie przez dzieci z Internetu, 

c. oprogramowanie antywirusowe, 

d. oprogramowanie antyspamowe, 

e. firewall. 

2.Wymienione   w   pkt.   1   niniejszego paragrafu  oprogramowania  są  aktualizowane  przez 

wyznaczonego pracownika szkoły przynajmniej raz w miesiącu. 

3. Wyznaczony pracownik szkoły przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach                        

z dostępem  do  Internetu  nie  znajdują  się  niebezpieczne  treści.   W   przypadku   znalezienia 

niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik szkoły ustala, kto korzystał z komputera w czasie ich 

wprowadzenia. 

4. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, 

wyznaczony pracownik szkoły przekazuje pedagogowi szkolnemu. 

5.  Pedagog  szkolny  przeprowadza  z  dzieckiem,  o  którym  mowa  w  punktach  poprzedzających, 

rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie. 

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy pedagog szkolny  uzyska informacje, że dziecko jest 

krzywdzone, podejmuje działania opisane w rozdziale I niniejszej Polityki. 

 

 

 



9 

 

 

Rozdział VI 

Zasady bezpiecznych relacji personel szkoły –dziecko, określające jakie zachowania są 

niedozwolone w kontakcie z dzieckiem. 

§ 15 

Kodeks  postępowania określa,  jakie  zachowania  pracowników  są  dozwolone,  a  jakie  są 

niedozwolone  w  stosunku  do  dziecka.  Wszyscy  pracownicy  są  zobowiązani  do  przestrzegania 

kodeksu w szkole. 

1.Wspólna aktywność (zajęcia, zabawy, wycieczki, spacery, odpoczynek): 

-istnieje dowolność udziału w proponowanych dzieciom aktywnościach i działaniach, 

-dzieci są zachęcane do udziału w proponowanych formach i rodzajach aktywności, 

-zajęcia i zabawy są dostosowane do wieku i możliwości dzieci, 

-ograniczenia dzieci są akceptowane, 

-przedstawiciele firm i instytucji mający kontakt z dziećmi (teatrzyki, koncerty, wycieczki) są 

sprawdzani pod względem wiarygodności, 

-nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi, 

-podczas spacerów, wycieczek nauczyciele nie dopuszczają do kontaktów dzieci  z  osobami obcymi, 

-w szkole są wyznaczone przerwy po każdej godzinie lekcyjnej przeznaczone na odpoczynek, 

-szczegółowe zasady określa  regulamin wycieczek szkolnych, harmonogram dyżurów, statut szkoły. 

2.Komunikacja werbalna z dzieckiem i równe traktowanie: 

-dzieci nie są etykietowane, obrażane, wyśmiewane, 

-możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane, 

-komunikacja oparta jest na zasadach kulturalnego zachowania i wzajemnego szacunku. 

3. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci: 

-opiekunowie informują w formie pisemnej szkołę o osobach upoważnionych do odbioru dziecka –

dane osobowe osób odbierających są sprawdzane przez nauczycieli, 

-relacje dziecko-rodzic poddawane są obserwacji nauczyciela pod kątem krzywdzenia, 

-szczegółowe  zasady  odbierania  dziecka  określa  Statut  szkoły. 
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4.Czynności higieniczno – pielęgnacyjne –  w szkole wdrażane i przypominane są zasady dbania                     

o higienę osobistą. 

5.Dyscyplina: 

-uczniowie  są  wdrażani  do  przyjmowania  odpowiedzialności  za  swoje  działania  poprzez 

ponoszenie konsekwencji własnego zachowania, 

-uczniowie są zapoznawani z konsekwencjami konkretnych działań nieakceptowanych w szkole, 

-szczegółowe zasady zachowania ucznia określa Statut szkoły, 

-uczniowie i pracownicy szkoły znają zasady panujące w szkole. 

6.Kontakt fizyczny z dzieckiem, kontakty bezpośrednie i online z dzieckiem poza placówką: 

-uczniowie są zapoznawani z zasadami bezpiecznego kontaktu z osobami obcymi, 

-wzmacniane są zachowania asertywne, 

-dzieci są zachęcane do głośnego wyrażania niezgody na zachowanie nieakceptowane przez nich, 

-dzieci zapoznawane są, jakie zachowania są niedozwolone między dzieckiem a osobą dorosłą, 

-uczniowie uczą się zasad netykiety, przedstawiane jest właściwe reagowanie na wszystkie  

"nieznane" i "anonimowe" próby nawiązania z dzieckiem kontaktu w sieci. 

§ 16 

Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązaniowi z zapoznaniem się z zasadami bezpiecznych relacji 

personel szkoły –dziecko oraz podpisaniem oświadczenia, że zapoznali się z tymi zasadami oraz 

akceptują ich treść. 

Rozdział VII 

Monitoring stosowania Polityki 

§ 17 

1.  Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie wyznacza panią Joannę Prokop  jako  osobę 

odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w szkole. 

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

realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian                         

w Polityce. 

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

raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. 
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4. W ankiecie pracownicy szkoły 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 szkoły. 

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

brzmienie Polityki. 

Rozdział VIII 

Przepisy końcowe 

§ 18 

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników szkoły, w szczególności poprzez 

wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników szkoły, w pokoju  nauczycielskim  i  poprzez 

przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły. 


