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PoliĘka Ochrony Dzieci
preambuła

Najwazniejszą zasadą wszystkich pracowników Przedszkola

Nr

296

,,Bajkowy Parasol" jest podejmowanie działańdla dobra dzięcka.Każde dziecko
traktowane

je

st

z należnym szacunk iem przez pracowników prze dszko

NiedoPus zczalne
w j akiej

je

1

a.

st sto sowani e przęz pracowników przemo cy wob ec dziecka

kolwiek formie.

Pracownicy przedszkola, realin4ą
obowią7ującego prawa

, przepisów

te cele,

działając w ramach

wewnętrznych przedszkoIa oraz wedfug

swoich kompetencji.

RozdzińI
Objaśnienieterminów
§1
1.

Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o
pracę.

2.
,)

Dziecko jest to osoba, która nie ukończyła 18 roku Ęcia.
opiekunem dziecka jest osoba uprawnione do reprezentowania go, a w
szczegóIności jaka przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub

inna osoba uprawniona do reprezentowania dziecka na podstawie

przepisów szczegóInych lub orzeczenia sądu (w tym również rodzina
zastępcza).
4.

Zgoda opiekuna dziecka oznaaza zgodę co najmniej jednego

z rodziców

(opiekunów prawnych). Jednakże w przypadku braku porozumienia

miedzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dzięcka należy ich
poinformować o konieczności rozstrzygniecie sprawy przez sąd.

5.

przez l<rzywdzenie dzięcka należy rozumieć popełnienie crynu
zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym
pracownika przeds zkola lub zani edbani e dziecka

6.

Osoba odpowiedzialna

za

Internet

-

pr

zęzj ego opi ekunów.

.vqrrznaczony

przez dyrektora

Przedszkola Pracownik sprawujący nadzor nad korzystaniem z Internetu

na terenie placówki przez dzieci oraz za bezpieczeństwo dzieci w
Internecie.
7.

Osoba odpowiedzia\na

z Politykę ochrony Dzieci

-

.vqriznaczony przęz

dyrektora przedszkola pracownik sprawujący nadzór

nad realizacją

Polityki Ochrony Dzieci w placówce.
8.

Daną osobową dziecka jest kazda informacja umożliwiająca identyfikację
dziecka.

RozdziałII
procedury rnterwencji w prrypadku krzywdzenia dziecka

§2

W PrzYPadku uzyskania przez pracownika przedszkola informacj i, ze
dziecko jest Wzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki
słuzbowej i Przekazania inform acji nauczycielowi, psychologowi i dyrektorowi
przedszkola.

§3

1. Psycholog wzywa opiekunów prawnych dziecka, którego Wrywdzenia
podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniu.

2. Psycholog powinien sporządzić

:

rozmów z dzieękięm, nauczycielami i rodzicami

3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
bezpieczeństwa,

w tym

zgłoszenie podejrzenia Lłzywdzenia do

odpowiedniej instytucj i,

§4

1. W przypadkach bardziej skomplikowanych dyrektor powołuje zespoł
interwencyjny, w skład którego mogą wejść: psycholog, nauczyciel,
dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o

dziecku (dalej jako: zespól interwencyjny).

2.

ZespóI interwencyjny spotządza plan pomocy dziecku, spełniający

wymogi określone w

§ 3 pkt. 3

Polityki, na podstawie opisu

sporządzonego przez psychologa, wychowawcę lub innych, uzyskanych

przez członków zespofu , informacji.

§5

1.

Plan pomocy dziecku jest

przedstawiony

ptzęz

psychologa

rodzicom/opiekunom z za|eceniem wspóĘracy przy jego realizacji.

tPsycholog informuje rodziców iopiekunów

2.

o

obowiązku przedszkola

zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dzięcka do odpowiedniej instytucji
(Prokuratura, Policja, Sąd).

Po poinformowaniu rodziców przez psychologa zgodnie z punktem
poprzedzającym dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o

a

podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, Policji lub wniosek o wgląd w
sytuację rodziny do Sądu rejonowego , WydziałRodziny I nieletnich,
4. DaIsry

tok postępowania IeĘ w kompetencjach wskazanych w punkcie

poptzedzającym.
§6
1.

Z

przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór

rvl do niniejszej Polityki. Kartę zńącza się do

stanowi zńącznik
osobowych dziecka.
2.

Wszyscy pracownicy ptzedszko|a

i

inne osoby, które

w

akt

związku z

wykonywaniem obowiązków sfuzbowych podjęły informację

o

Wrywdzeniu dziecka lub informacj e z tym związane, są zobowiązane do

zachowania

w

tajemnicy wyłączając informacje przekazywane

uprawnionym instytucj om w ramach działń interwencyj nych.

Rozdział III
Zasady Ochrony Danych Osobowych dziecka
§7
1.

Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w
ustawie

z dnia29 sierpnia I997r.

o ochronie danych osobowych.

ż. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych

osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów
zab ezpieczania danych

os

obowych przed

ni euprawni

onym

do stęp em.

Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom
uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
4.

do

Pracownik przedszkola jest uprawniony
osobowych dzięcka

i

przetwarzania danych

udostępniania tych danych

interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy

z

w

ramach zespołu

dnia 29 lipca 2005r.

o przeciw dz|Ńanitl przemocy w rodzinie.

§8

Pracownikprzedszkola moze wykorzystać informacje o dziecku w celach
szkoleniolvych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowoŚci oraz
w sposób uniemozliwiający identyfikację dziecka.
§9
1.

Pracownik przedszkola

nie

udostępnia przedstawicielom mediów

informacji o dziecku ani jego opiekunach.
2.

Pracownik przedszkola,
może skontaktować się

w

wyjątkowych

i

uzasadnionych sytuacjach,

z opiekunem dziecka

i

zapytac go o zgodę na

podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W

przypadku wyrażenia zgody, pracownik przedszkola

podaje

przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do rodziców dziecka.

dzięómi,
przedstawicielami mediów o sprawie dzięcka lub jego opiekuna.

Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest
przeświadczony) iż jego wypowiedz nie jest

w

żaden sposób

utrwalana,

sytuacjach, moze wypowiedzięć

się w kontakcie

z

aprzedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna

-

po wyrażeniu pisemnej zgody ptzez opiekuna dziecka.
§10

1.

W

czasie realizacji materiafu medialnego mozna udostępnić mediom

wybrane pomieszczęn|a przedszkola. Decyzję

w sprawie

udostępnienia

pomieszczeń podej muj e dyrektor.

2. Dyrektor przedszko\a, podejmuje decyzje , o której mowa w punkcie
poprzedzaj

ącym, poleca kierownikowi

wybrane pomieszczęnię

w

administracyj nemu przygotowaĆ

przedszkolu

w celu

rea|izacji materiału

medialnego, w taki sposób, by uniemozliwić filmowanie ptzebywających
na terenie przedszkola dzieci.

Rozdział IV
Zasady ochrony wizerunku dziecka
§11

Przedszkole uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr
osobistych, zapewnia ochronę wizeruŃu dziecka.
§12

1. Pracownikowi przedszkola

nie wolno umozliwiać

przedstawicielom

mediów utrwalania wizeruŃu dziecka (filmowanie, fotografowanie) na
terenie prze dszko Ia b ęz pi s emnej zgo dy opi ekunów dziecka.

2. W celu uzyskania zgody opiekuna na utrwalanie wizerunku dziecka,
pracownik przedszkola może skontaktować się opiekunem dziecka i

ustalió procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie
przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dztecka

bezwiędzy izgody tego opiekuna.
6

-

3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całościtakiej jak
zgromadzenie, I<rajobraz, publiczna impteza zgoda opiekunów

na

utrwalenie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§13
1.

Upublicznienie przez pracownika przedszkoIa wizeruŃu dzięcka
utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografta, nagranie audio

-

video)

wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
2.

Przed utrwaleniem wizerunku dziecka naIeży dziecko oraz opiekuna

o tym, gdzte będzie umieszczony zarejestrowany
wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np.
umieszczony zostanie na stronie www.youtube.com w celach

poinformować

promocyjnych).

RozdziałY
Monitoring stosowania PoliĘki
§14
1.

Dyrektor przedszkoIawyznacza Annę Zbrzeźniak i Beatę Rudzińskąjako

osoby odpowiedzialne

za

monitorowanie niniejszej

Polityki

w

przedszkolu.
2.

Osoby o których mowa w pkt. poprzedzającym są odpowiedzialne za

monitorowanie realizacji Polityki oraz

za

proponowanie zmian w

Polityce.
a

J.

Osoby o których mowa w pkt.l niniejszego paragrafu, przeprowadzają
wśród pracowników przedszkola, razna 6 miesięcy, ankietę monitorującą

realizację Polityki. Wzór ankiety stanowi zńącznik nr 2 do niniejszej

polityki.

4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponowac zmiany Polityki
orazwskazywać naruszenia Polityki w placówce.

5. Osoby,

o

których mowa

w pkt.1

niniejszego paragrafu, dokonują

opracowania wypełnionych przez pracowników przedszkola ankiet.
Sporządzają na tej podstawie raport
pr

zekarują dyrektorowi

p 1 ac ó

z

wki i r adzie

monitoringu, który następnie

p e d ag o

gi cznej .

6. Dyrektor i rada pedagogiaznaWrowadza do Polityki niezbędne zmiany i
ogłasza pracownikom nowe brzmienie Polityki.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
§15

1. Polityka wchodzi w zycie z dniem jej ogłoszenia.

2. Ogłoszenie następuje w
szcze góIno

sposób dostępny dla pracowników przedszkola, w

ci p opr zez pr zesłani e j ej

ś

dro gą

e

lektroni czną.

3. Polityka i zasady ochrony dzieci, obowiąują wszystkich pracowników,
znajomośćjej treścijest potwierdzona własnoręcznym podpisem.

P odpis przedstmł

przedszkola

iciela

Bgłąna ńridu,

P odp is

przedstaw

ic

iela
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J
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a

