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Preambuła  

Wszystkim działaniom podjętym przez pracowników Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Serbach przyświeca troska o bezpieczeństwo i ochronę dobra dziecka, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego potrzeby. Każdy pracownik szkoły, praktykanci, 

wolontariusze i stażyści traktują dziecko z szacunkiem i dbają o jego prawidłowy rozwój. 

Niedopuszczalne jest stosowanie przez w/w osoby przemocy w jakiejkolwiek formie wobec 

dziecka. Wszyscy pracownicy szkoły, praktykanci, wolontariusze i stażyści zobowiązani są 

działać w ramach obowiązującego prawa, swoich kompetencji oraz przestrzegać zarządzeń 

i procedur określonych w niniejszym dokumencie.  

 

Rozdział I 

Objaśnienie terminów 

§1 

1. Pracownikiem szkoły jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy 

o dzieło, umowy zlecenia oraz stażysta, wolontariusz, praktykant. 

2. Dzieckiem jest każdy uczeń (od 6 r.ż. do 18 r.ż.), który spełnia obowiązek szkolny w naszej 

placówce.  

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji 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 dziecka jest również rodzic zastępczy.  

4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę 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.  

5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub karalnego 

na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zagrożenie 

dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie. 

6. Rodzaje krzywdzenia dziecka:  

przemoc fizyczna – celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. 

Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia 

wewnętrzne;  

przemoc emocjonalna – powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, 

wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego 

wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest w stanie 

sprostać;  
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wykorzystywanie seksualne – aktywność seksualna z udziałem dziecka (do 15 roku życia), 

podjęta przez dorosłego, nastolatka lub dziecko. Sprawca ma przewagę wiekową, fizyczną lub 

intelektualną nad swoją ofiarą. 

zaniedbywanie – niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych 

dziecka lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, 

schronienia, opieki medycznej, brak nadzoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.  

7. Intensywność krzywdy:  

 groźne dla życia/zdrowia 

 poważne zagrożenie 

 umiarkowane zagrożenie  

8. Czynniki krzywdzenia dzieci - to wszelkie czynniki zwiększające prawdopodobieństwo, że 

dziecko doświadczy intencjonalnego lub nieintencjonalnego krzywdzenia, nieodpowiednich 

dla niego działań, które mogą spowodować zaburzenia w przebiegu jego rozwoju. Czynniki 

ryzyka mogą być związane ze środowiskiem społecznym, systemem rodzinnym, systemem 

szkolnym, mogą leżeć po stronie rodziców, dziecka lub innych dzieci w rodzinie. 

9. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik, 

sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie szkoły oraz nad 

bezpieczeństwem dzieci w Internecie.  

10. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora szkoły 

pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w szkole.  

11. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.  

12. Zespół Interwencyjny – zespół powoływany przez dyrektora szkoły w przypadku 

zgłoszenia przez pracowników szkoły, rodziców lub uczniów faktu krzywdzenia dziecka.  
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Rozdział II 

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci 

 

§ 2 

1. Pracownicy szkoły posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają 

uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci  

2. Na początku każdego roku szkolnego pedagog zbiera za pomocą „Ankiety diagnozującej 

środowisko rodzinne ucznia” - załącznik nr 1 informacje o istnieniu czynników ryzyka 

i jakich dzieci one dotyczą.  

3. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, wychowawcy lub pedagog podejmują 

rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia 

i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.  

4. Pracownicy szkoły monitorują sytuację i dobrostan dziecka, w szczególności poprzez 

obserwację, a w razie podejrzeń krzywdzenia dziecka wdrażane są odpowiednie procedury.  

 

Rozdział III 

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 

 

§ 3 

Procedura interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka poza szkołą  

(w środowisku rodzinnym):  

1. Pracownik szkoły podejrzewający krzywdzenie dziecka niezwłocznie informuje o swoich 

spostrzeżeniach wychowawcę klasy i pedagoga w celu zebrania i porównania informacji. Po 

zgromadzeniu informacji pedagog zgłasza podejrzenie dyrektorowi placówki.  

2. Dyrektor decyduje, czy sytuacja wymaga dokładnej diagnozy i informuje pedagoga 

o konieczności obserwacji dziecka i sporządzenia diagnozy.  

4. W przypadku potwierdzenia podejrzeń wychowawca zaprasza rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka na rozmowę do szkoły. Jeżeli z rozmowy wynika, że dziecko jest krzywdzone 
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w środowisku rodzinnym, dyrektor składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa do prokuratury lub na policję.  

5. Jeżeli z rozmowy wyraźnie nie wynika, że dziecko jest krzywdzone, dyrektor kieruje 

wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny 

i Nieletnich) lub przesyła formularz „Niebieskiej Karty –A” do Zespołu Interdyscyplinarnego.  

6. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego 

oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor dodatkowo 

powołuje Zespół Interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog, wychowawca 

dziecka, dyrektor, inni pracownicy szkoły mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub 

o dziecku.  

7. Zespół Interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, który powinien zawierać wskazania 

dotyczące:  

a/ podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym 

zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki,  

b/ wsparcia, jakie szkoła zaoferuje dziecku,  

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

potrzeba.  

 

§ 4 

Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w szkole przez pracownika 

placówki:  

Formy krzywdzenia dziecka przez pracownika szkoły: 

Przestępstwo na szkodę dziecka – przemoc fizyczna, wykorzystanie seksualne, znęcanie: 

1. Osoba podejrzewająca dopuszczenia się przestępstwa wobec dziecka w szkole zgłasza 

problem dyrektorowi szkoły. 

2. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia policję lub prokuraturę. 

Inne negatywne zachowania względem dziecka – np. ośmieszanie, dyskryminowanie, 

nierówne traktowanie, niedocenianie, ignorowanie problemów i potrzeb, nadmierna 

krytyka, zawstydzanie, stawianie nieadekwatnych do wieku i możliwości rozwojowych 

dziecka oczekiwań, oczernianie dziecka i jego środowiska rodzinnego. 

1. Dyrektor przeprowadza rozmowę z krzywdzącym pracownikiem, z którym ustala 

kontrakt, zawierający działania eliminujące nieodpowiednie zachowania oraz  

konsekwencje niewywiązania się z kontraktu. 
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2. Dyrektor monitoruje wdrożenie zaplanowanych działań oraz ich efekty. W przypadku 

braku efektów w stosunku do osoby krzywdzącej dziecko, dyrektor podejmuje działania 

wynikające z art. 6 Karty Nauczyciela lub kodeksu pracy.  

3. Dyrektor lub pedagog spotyka się z krzywdzonym dzieckiem oraz jego opiekunami, 

informując o zaistniałej sytuacji i ustalając plan pomocy dziecku. 

4. Plan pomocy dziecku powinien: zawierać działania zapewniające dziecku 

bezpieczeństwo, określić rolę opiekunów, określić formy wsparcia na terenie szkoły bądź, 

gdy wymaga tego sytuacja, zapewnić pomoc instytucji specjalistycznych. 

5. Jeśli zaplanowane działania przyniosły zamierzony efekt należy działania zakończyć 

i monitorować sytuację.  

§ 5 

Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w szkole przez rówieśników:  

1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w szkole przez rówieśników lub krzywdzone 

dziecko zgłasza problem wychowawcy klasy.  

2. Wychowawca przeprowadza dokładną rozmowę z osobą poszkodowaną, oskarżonymi 

o jego krzywdzenie, jak również z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

3. Po przeprowadzeniu rozmów wychowawca opracowuje plan naprawczy, by wyeliminować 

niepożądane zachowania oraz monitoruje przestrzeganie ustaleń i wyciąga konsekwencje 

przewidziane w zasadach pracy placówki. 

4. Jeżeli zastosowanie zaproponowanych kroków wewnątrz placówki przyniesie oczekiwany 

efekt (można to ustalić poprzez stałe monitorowanie sprawy), procedura interwencji może się 

zakończyć. 

5. Jeśli zastosowane kroki nie przynoszą zamierzonego efektu, dyrektor uruchamia procedurę 

zewnętrzną: 

a.  Jeżeli dziecko jest w wieku do 13 r.ż., dyrektor występuje z wnioskiem do sądu rodzinnego 

o wgląd w sytuację dziecka i rodziny (w szczególności, gdy rodzice nie współpracują ze 

szkołą, gdy zachowanie dziecka wynika z negatywnego wpływu środowiska rodzinnego) lub 

zgłasza sprawę na policję bądź do sądu rodzinnego i nieletnich, gdy w naszej ocenie dziecko 

przejawia objawy demoralizacji. 

b. Jeżeli dziecko dopuściło się czynu karalnego zabronionego (pomiędzy 13-17 r.ż.), dyrektor 

obligatoryjnie zgłasza sprawę na policję lub do sądu rodzinnego i nieletnich. 

c. Jeżeli dziecko dopuściło się przestępstwa (powyżej 17 r.ż.), dyrektor obligatoryjnie zgłasza 

sprawę na policję lub do prokuratury właściwej ze względu na miejsce popełnienia 

przestępstwo. 
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§ 6 

Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w szkole przez rodzica innego 

ucznia:  

1. Osoba będąca świadkiem krzywdzenia dziecka przez rodzica innego ucznia zgłasza 

problem pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.  

2. Dyrektor i pedagog przeprowadzają rozmowę z rodzicem innego ucznia na temat 

zdarzenia. Rodzic zostaje pouczony, że jeżeli ma zastrzeżenia do zachowania dziecka którego 

dotyczyło zdarzenie, to ma prawo rozmawiać na ten temat tylko i wyłącznie z osobami 

dorosłymi, tzn. z rodzicami tego dziecka, dyrektorem, nauczycielem, pedagogiem lub 

wychowawcą. Niedopuszczalne jest stosowanie wszelkiego rodzaju agresji słownej 

i fizycznej wobec dziecka.  

3. O zaistniałym fakcie krzywdzenia dziecka oraz o rozmowie przeprowadzonej przez 

dyrektora i pedagoga z rodzicem innego ucznia, który dokonał krzywdzenia zostają 

powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie tego dziecka.  

4. Krzywdzonemu dziecku zostaje udzielone wsparcie wychowawcy i pedagoga.  

5. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia o tym fakcie policję.  

 

§ 7 

1. Z przebiegu interwencji opisanych w paragrafie 3,4,5 i 6 sporządza się „Kartę interwencji”, 

której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej polityki. Kartę załącza się do akt osobowych 

dziecka.  

2. Wszyscy pracownicy instytucji 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 bezpiecznych relacji personel placówki – dziecko  

§ 8 

Zasady bezpiecznych relacji z dzieckiem określają, jakie zachowania i praktyki są 

niedozwolone w pracy z dziećmi, a ich przestrzeganie przez wszystkich pracowników 

placówki może zmniejszyć ryzyko krzywdzenia dzieci. Zasady bezpiecznych relacji są 

dostosowane do realiów funkcjonowania placówki i dotyczą następujących obszarów: 
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1.  Kontakt fizyczny z dzieckiem jest zjawiskiem nieuchronnym. Przykładowe formy takiego 

kontaktu, to: 

 pomoc w czynnościach związanych z wyjściem na  spacer, odprowadzeniem do 

świetlicy lub na pływalnię, w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, czynnościach 

pielęgnacyjnych, higienicznych dzieci młodszych,  

 reagowanie na potrzeby emocjonalne szczególnie dziecka młodszego np. poprzez 

przytulenie się do dorosłego, itp.; kontakty tego typu powinny mieć miejsce najlepiej 

w obecności osób trzecich, przestrzeniach otwartych, pomieszczeniach 

monitorowanych, co w razie wątpliwości służyć powinno ich obiektywizacji, 

 stanowcze interwencje wychowawcze prowadzone w bezpośrednim kontakcie 

fizycznym są dopuszczalne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dotyczących: 

konfliktów pomiędzy podopiecznymi (rozdzielenie zwaśnionych, przytrzymanie, 

obezwładnienie), działań z zakresu pomocy przedmedycznej (działania ratunkowe 

związane z udzieleniem pierwszej pomocy), zagrożenia lub paniki spowodowanej 

czynnikami zewnętrznymi (pożar, intensywne zjawiska atmosferyczne, niebezpieczne 

zachowania osób trzecich itp.). Niedopuszczalne są intencjonalne zachowania 

wzbudzające poczucie zagrożenia lub noszące znamiona: 

 przemocy fizycznej (np. popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, 

kopanie, szarpanie, spoliczkowanie, itp.), 

 erotyzowania relacji (flirt, dwuznaczny żart, rozmowa, czy choćby 

wyzywające spojrzenie), 

 seksualizacji relacji (obcowanie płciowe i inne czynności seksualne); 

2. Komunikacja werbalna z dzieckiem pozbawiona akcentów wrogich, arogancko-

agresywnych, złośliwie-ironicznych, wulgarnych nie może: 

 wzbudzać w dziecku poczucia zagrożenia (groźby, wyzwiska, krzyk), 

 obniżać, niszczyć poczucia wartości (np. wyzwiska, krzyk, negatywne ocenianie, 

reakcja nieadekwatna do sytuacji, wzbudzanie poczucia winy), 

 upokarzać (publiczne wyszydzanie, naigrywanie się, ośmieszanie), 

 naruszać granic (niezachowywanie odpowiedniego dystansu, obcesowość, podteksty 

o charakterze erotycznym); 

3. Równe traktowanie polegające na obdarzaniu taką samą troską i uwagą wszystkie dzieci 

oznacza, że niedozwolone jest: 

 wyłączne skupianie uwagi na wybranych dzieciach z jednoczesnym ignorowaniem 

potrzeb innych, 

 nieuzasadnione dawanie przywilejów tylko wybranym i pozbawianie ich pozostałych, 

 nierówne i niesprawiedliwe przydzielanie zadań – nieadekwatne do możliwości 

i wieku, 

 zwalnianie z wykonywania obowiązków - w nieuzasadnionych sytuacjach, 

 godzenie się, brak reakcji na nieformalną hierarchie grupową, 

 dominacja w grupie przez negatywne jednostki, ustalanie przez nie i wdrażanie 

nieformalnych zasad, 
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 przyzwolenie na wykorzystywanie młodszych i słabszych wychowanków przez 

silniejszych; 

 

4. Kontakty bezpośrednie i online z dzieckiem poza placówką powinny być: 

 wcześniej omówione w gronie kadry zespołu, mieć zaakceptowany plan, cel, 

 ściśle powiązane z wykonywaniem obowiązków służbowych, opiekuńczo 

wychowawczych (np. towarzyszenie w realizowanych poza placówką ważnych dla 

dziecka wydarzeniach wymagających wsparcia osoby dorosłej, zorganizowane przez 

placówkę wyjazdowe formy wakacyjne, itp.), 

 dokumentowane (zapisy w dokumentacji pracy wychowawczej, możliwość wykonania 

kopii/wydruku korespondencji mailowej, sms-owej, zapisów na portalach 

społecznościowych, 

 odbywać się w miarę możliwości z wykorzystaniem sprzętu służbowego, 

 niedopuszczalne jest utrzymywanie takich kontaktów celem zaspokojenia przez 

dorosłego własnych potrzeb społecznych lub emocjonalnych, namawiania do 

zachowań niezgodnych z prawem, dających poczucie bycia faworyzowanym, 

wyróżnianym; 

5. Czynności higieniczno -pielęgnacyjne: 

 mają służyć przede wszystkim higienie osobistej i zdrowiu, 

 wykonywane w odpowiednich warunkach zapewniających uszanowanie intymności 

w tego typu czynnościach, 

 niedozwolone są zachowania obcesowe naruszające prywatność i intymność,  

 aktywność pracownika powinna być poprzedzona zgodą wychowanka, a jej zasadność 

powinna być uzależniona od stopnia samodzielności dziecka i wcześniej z nim 

omówiona, 

 ingerencje w sytuacjach wychowawczo wątpliwych powinny być stopniowalnie 

poprzedzone kontaktem słownym, odbywać się w miarę możliwości w obecności osób 

trzecich i być jednoznacznie uzasadnione (zagrożenie dobra lub bezpieczeństwa 

dziecka, grupy); 

 

6. Dyscyplinowanie dziecka definiowane jako narzędzie „informacji zwrotnej", komunikujące 

dzieciom, że ich postawa w danej sytuacji nie jest właściwa, sprzeczna z oczekiwaniami 

i/lub nieefektywna;  

 dyscyplina ma pobudzać do uczenia się, a nie powodować krzywdę dziecka,  

 wiąże się ze stawianiem granic, kształtowaniem trwałego system wartości, 

adekwatnego poziomu samooceny oraz umiejętności podejmowania trafnych decyzji;  

 niedopuszczalne są wszelkie formy dyscyplinowania mające na celu upokorzenie, 

poniżenie oparte na wykorzystywaniu przewagi:  

 fizycznej (agresja, stosowanie kar fizycznych, środków przymusu bezpośredniego, 

krępowanie, izolowanie; uniemożliwianie realizacji podstawowych potrzeb 

fizjologicznych pozbawianie snu, pokarmu, ekspozycja na zimno, ciepło itp.; prace 
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fizyczne nieadekwatne do możliwości, dopuszczanie się zachowań o charakterze 

seksualnym); 

 psychicznej (dominacja poprzez krzyk, groźby, wzbudzanie poczucia winy, 

naruszanie poczucia własnej wartości, lekceważenie potrzeb psychicznych np. 

bezpieczeństwa, przynależności, miłości, symulacje wzbudzające strach i obawy 

o życie własne i rodziny).  

 

7. Transport, przemieszczanie się i warunki noclegowe: 

 organizacja „bezpiecznej drogi do i ze szkoły” z uwzględnieniem wieku, poziomu 

dojrzałości społecznej i samodzielności dziecka,  

 organizacja transportu, noclegu poza placówką powinna być uzasadniona (np. wyjazd 

na wycieczkę szkolną lub wakacyjny), 

 opieka nad dziećmi w sytuacjach wyjazdowych (np. wyjazd wakacyjny, itp.) 

zapewniona przez więcej niż jedną osobę, 

 przy organizacji noclegu i zakwaterowania brane pod uwagę jest pokrewieństwo, 

relacje i płeć podopiecznych. 

W celu obiektywizacji zgłaszanych sytuacji problemowych, w placówce funkcjonuje 

monitoring wizyjny terenu zewnętrznego oraz  pomieszczeń wewnętrznych. Sposób 

wykorzystywania zapisów monitoringu określają procedury wewnętrzne placówki z zakresu 

ochrony i przetwarzania danych osobowych 

 

Rozdział V 

Zasady ochrony wizerunku dziecka 

 

§ 9 

Szkoła, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę 

wizerunku dziecka.  

§ 10 

1. Pracownikowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania 

wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie 

instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.  

2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na początku edukacji w danym typie szkoły 

rodzice uczniów otrzymują do podpisania dokument: „Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych, utrwalanie i publikowanie wizerunku dziecka” - załącznik nr 3. Brak podpisu 

rodziców jest jednoznaczne z brakiem ich zgody na utrwalanie i publikowanie wizerunku 

dziecka na stronie internetowej szkoły w celach promocyjnych szkoły.  
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3. Pracownicy szkoły mają prawo upubliczniać wizerunek dziecka tylko na podstawie 

podpisanej przez rodziców zgody wymienionej w punkcie 2 niniejszego paragrafu.  

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

krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest 

wymagana.  

5. Wizerunek dzieci utrwalonych w formie zdjęć lub filmu nie może eksponować ich nagości: 

np. wizerunek dzieci w strojach kąpielowych, wizerunek dziewcząt w strojach 

podkreślających kobiecość: zbyt obcisłe i wycięte na pośladkach spodenki, zbyt krótkie 

koszulki, zbyt duże dekolty.  

 

Rozdział VI 

Zasady dostępu dzieci do Internetu 

 

§ 11 

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

zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju. W szczególności należy zainstalować i aktualizować 

oprogramowanie zabezpieczające.  

2. Na terenie szkoły dostęp dziecka do Internetu możliwy jest:  

a. pod nadzorem nauczyciela na lekcji zajęć komputerowych i innych,  

b. pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza na przeznaczonych do tego komputerach 

znajdujących w bibliotece szkolnej,  

 

3. Pracownik szkoły czuwa nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci 

podczas zajęć.  

4. O bezpieczeństwie korzystania z Internetu mówi regulamin pracowni informatycznej, 

biblioteki.  

5. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika instytucji, pracownik ma 

obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik 

instytucji czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas 

lekcji.  

6. Placówka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego 

korzystania z Internetu.  
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§ 12 

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 osobę 

odpowiedzialną za Internet przynajmniej jeden raz na kwartał.  

3. Wyznaczony pracownik szkoły przynajmniej jeden 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 wprowadzania.  

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

niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik szkoły przekazuje do pedagoga szkolnego.  

5. Pedagog przeprowadza z uczniem, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozmowę 

na temat bezpieczeństwa w Internecie.  

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

krzywdzone, podejmuje działania opisane w Rozdziale 3 niniejszej Polityki.  

 

§ 13 

W celu ochrony dzieci przed kontaktem z niebezpiecznymi treściami z Internetu na 

terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, a tym samym 

korzystania z Internetu poprzez to narzędzie. Uczniowie mogą wykorzystać swój telefon 

komórkowy tylko w celu skontaktowania się z rodzicami w pilnej sprawie i tylko pod 

nadzorem nauczyciela.  
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Rozdział VII 

Rekrutacja, edukacja i monitorowanie pracowników szkoły 

w celu zapobiegania krzywdzenia dzieci 

 

§ 14 

W czasie rekrutacji do pracy, Dyrektor szkoły informuje kandydata do pracy, że musi on 

przedstawić zaświadczenie o niekaralności, a w przypadku pracowników niepedagogicznych, 

stażystów i praktykantów - oświadczenie – załącznik nr 4 

 

§ 15 

Z dokumentem „Polityka wewnętrzna szkoły w zakresie ochrony dzieci przed różnymi 

formami krzywdzenia” zostają zapoznani wszyscy pracownicy szkoły oraz każdy nowo 

przyjęty pracownik szkoły, stażysta, praktykant i wolontariusze – załącznik nr 5 

 

§ 16 

1. Dyrektor placówki wyznacza pedagoga szkolnego 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 raz w roku badania 

sondażowe wśród rodziców i uczniów szkoły „Ankieta monitorująca poziom realizacji 

Polityki” - załącznik nr 6.  

4. Osoba, o której mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania badań 

sondażowych i sporządza na tej podstawie raport, który następnie prezentuje podczas 

posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

5. Raport może być podstawą do wprowadzenia zmian w szkolnej Polityce ochrony dziecka. 
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Rozdział VIII 

Przepisy końcowe 

 

§ 17 

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.  

2. Ogłoszenie dla pracowników szkoły następuje poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń 

dla pracowników szkoły, w pokoju nauczycielskim lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą 

elektroniczną oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.  

3. Ogłoszenie dla rodziców następuje poprzez poinformowanie podczas zebrań z rodzicami, 

wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla rodziców oraz zamieszczenie na stronie internetowej 

szkoły spserby.edupage.org. 

4. Zapisy zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązują 

wszystkich członków personelu placówki, w tym wolontariuszy, stażystów oraz 

praktykantów. Dokument dostępny jest pokoju nauczycielskim, na stronie internetowej szkoły 

oraz w gabinecie pedagoga. 
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Załącznik nr 1 

Ankieta diagnozująca środowisko rodzinne ucznia 

 

Szanowni Rodzice 

Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania w celu uzyskania informacji 

niezbędnych do pracy wychowawczej. 

Z góry dziękuję – pedagog szkolny 

 

Imiona i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………… 

Telefony kontaktowe : 

Mama…………………………     Tata …………………………    inne (opiekun 

prawny)……………………………… 

W poniższych pytaniach proszę podkreślić właściwą odpowiedź, ewentualnie uzupełnić: 

 

1. Kto jest prawnym opiekunem dziecka? 

 

a) Obydwoje rodzice /imiona i  nazwisko/  

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

b) jedno z rodziców /imię i nazwisko/ 

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

c) inne osoby /imię i nazwisko/ 

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

2. Dane o rodzinie: 

a) Czy matka pracuje:  tak  nie 

b) Czy ojciec pracuje:  tak  nie 

c) Miejsce zatrudnienia: 

matki  ……………………………………………………………………………………….......... 

ojca    ………………………………………………………………………………………........... 

d) Liczba rodzeństwa  …………………………………………………………………………..... 

e) Łączna liczba osób zamieszkujących wraz z uczniem  ……………………………………….. 

 

3. Warunki mieszkaniowe i materialne: 

a) Czy uczeń ma własny pokój:  tak  nie               

b) Uczeń dzieli pokój z ……………………………………………………………………… 

c) Sytuacja materialna rodziny: dobra   wystarczająca  zapewniająca 

minimum socjalne 

 

Dane dotyczące charakterystyki dziecka: 

1. Czy dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną? 

a)  tak  

b)  nie 

c)  niezbyt dobrze znosi jazdę samochodem 

 

2. Czy dziecko ma wadę:  wymowy, wzroku, słuchu? 

a) tak - wada:   wymowy wzroku   słuchu 

Jeśli dziecko ma jakąś wadę, to czy jest ona korygowana i gdzie? 

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

b)  nie 
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4.Czy uczeń cierpi na jakąś dolegliwość zdrowotną, o której powinien wiedzieć 

nauczyciel? 

a) tak /wyjaśnić/ 

…………………………………………………………………………………………………… 

b) nie 

5.Czy w razie dolegliwości bólowych można Państwa dziecku podać APAP, No – spę, 

krople żołądkowe? 

a) tak  b) nie 

6. Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? 

a) tak   b) nie 

7.Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności? 
a) tak  b) nie 

8.Czy dziecko potrzebuje pomocy? 

a) materialnej /np. obiady, ubrania/ 

b) psychologiczno-pedagogicznej 

c) korekcyjnej 

d) z konkretnego przedmiotu /jakiego i dlaczego/ 

…………………………………………………………………………………………………… 

e) innej (jakiej?)  

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Czy dziecko sprawia trudności wychowawcze w domu - jeśli tak, proszę podać jakiego 

rodzaju: 

a) tak. 

…………………………………………………………………………………………………… 

b) nie 

10. Jak dziecko pokonuje drogę do szkoły? 

a) pieszo 

b) jest dowożone własnym środkiem transportu 

c) autobusem szkolnym 

11. Czy dziecko będzie uczęszczało: / wpisać tak lub nie/ 

Na świetlicę szkolną  ………………….                            na obiady  ………………… 

12. Jakie są zainteresowania Państwa dziecka? ……………………………………… 

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

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

 

13. Czy dziecko uczestniczy w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych /np. nauka języka 

obcego, gra na instrumencie, szkoła tańca, zajęcia plastyczne, teatralne itp./ 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Jakie są Państwa oczekiwania wobec szkoły? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

szkoły, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.nr 133, 

poz.883. 

 

………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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załącznik nr 2 

Karta interwencji 

 

1. Imię i nazwisko dziecka, klasa …………………………………………………………………. 

 

2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia: …………………………………………… 

4. Opis działań podjętych przez pedagoga, wychowawcę: 

Data:……………………………………………………………………………………………………… 

Działanie:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Spotkania z opiekunami dziecka. 

Data:……………………………………………………………………………………………………… 

Działanie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

Forma podjętej interwencji: 

a) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

b) Wniosek o wgląd w sytuację dziecka. 

c) Inny rodzaj interwencji 

Jaki?............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

6. Dane dotyczące interwencji: 

(nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje) 

…………………………………………………………………………… 

Data interwencji: ……………………………………….. 

7. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli szkoła je uzyskała, 

działania placówki, działania rodziców. 

Data: …………………………………………………………………………………………………… 

Działanie:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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załącznik nr 3 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, utrwalanie i publikowanie  

wizerunku dziecka  

 

 

……………………………………………………………………………………..                                                        Serby, dnia ……………………………….. 
 

 

……………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko obojga rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

DANE OSOBOWE UCZNIA 

 

 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 97 z 1997r. art. 24, 32, 35) 

informuję, że administrator danych osobowych w Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Serbach, ul. Ogrodowa 18 zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków jego 

rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczej działalności szkoły. 

 Informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do swoich danych oraz uzupełnienia, 

uaktualnienia czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe. 

Jednocześnie informuję, że administrator danych osobowych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Serbach dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

  

 

OŚWIADCZENIE WOLI 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach, 

ul. Ogrodowa 18, 67-210 Głogów , a także moich i członków mojej rodziny pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły. 

 Zapoznałem(-am) się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych 

moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów) 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

 

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

                   (imię i nazwisko ucznia, klasa ) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalanie i publikowanie 

wizerunku  mojego dziecka podczas zajęć, konkursów, wycieczek szkolnych i  uroczystości szkolnych 

organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Serbach oraz wykorzystanie 

tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej w celu 

promocji szkoły. 

Podstawa prawna: 

1.Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:Dz.U. z 2002 nr 101,poz.962 ze zm.) 

2.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 nr 90, poz.632 ze zm.) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

(czytelne podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów) 
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załącznik nr 4 

 

Oświadczenie   

pracowników niepedagogicznych, stażystów, praktykantów o niekaralności 

 

 
Ja niżej podpisany/a  ..........................................................................................................  

                                              (imię i nazwisko) 

 

zamieszkały  ..........................................................................................................  

                                              (adres zamieszkania) 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ......................................................................................... 

 

 

wydanym przez  ..........................................................................................................  

 

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997r. 

Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie 

fałszywych zeznań 

 

oświadczam, że: 

 

 posiadam obywatelstwo polskie, 

 mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych, 

 nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, dyscyplinarne i postępowanie 

o ubezwłasnowolnieniu, 

 nie byłam/em  karany za przestępstwo popełnione umyślnie. 

     

 

.......................................      ...................................... 

      (miejscowość, data)                                                       ( podpis) 
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załącznik nr 5 

 

 

 
…………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko 
 

……………………………………………………………………………………… 

Stanowisko  

 

 

Oświadczenie  

o zapoznaniu się dokumentem „Polityka wewnętrzna szkoły w zakresie ochrony dzieci 

przed różnymi formami krzywdzenia”  

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem” Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 

 

 

…….………………………… 

Data i czytelny  podpis 
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załącznik nr 6 

 

Ankieta monitorująca poziom realizacji „Polityki wewnętrznej szkoły w zakresie 

ochrony dzieci przed różnymi formami krzywdzenia” 

 

 

1.Czy zna Pani/Pan dokument Polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem przez dorosłych? 

Tak Nie 

2.Czy zapoznała się Pani/Pan z treścią tego dokumentu? 

Tak Nie 

4.Czy Pani/Pana zdaniem w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach przestrzegana 

jest Polityka 

ochrony dziecka przed krzywdzeniem dziecka przez dorosłych? 

Tak Nie 

5.Czy zaobserwowała Pani/Pan naruszenie Polityki w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Serbach? 

Tak Nie 

6.Czy ma Pani/Pan uwagi do Polityki? 

Tak Nie 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.Jakie dodatkowe zagadnienie według Pani/Pana należałoby włączyć do Polityki?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

8.Czy Pani/Pana zdaniem któreś z zagadnień Polityki należałoby usunąć i dlaczego? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

9. Czy Pani/Pana zdaniem któreś z zagadnień Polityki należałoby zmienić? Jeżeli tak, to które 

i dlaczego? 

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

 

 


