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Preambuła  
 

Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu dokładają wszelkich starań, aby dbać 
o dobro wszystkich dzieci. Szacunek do najmłodszych oraz uwzględnianie ich 
potrzeb to nasze priorytety. Negujemy wszelkie przejawy i formy przemocy. 
Realizując te cele, działamy w ramach obowiązującego prawa, przepisów 
wewnętrznych naszej instytucji oraz własnych kompetencji. Zgodne 
współdziałanie całej społeczności szkolnej zapewni uczniom bezpieczeństwo  
i harmonijny rozwój. 
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Akty prawne: 
 
 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997.78.483) – zapisy regulują ochronę 

dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją; 
 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

1989 r.  (Dz. U. 1991.120.526 z późn. zm.);  
 Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014.191, t. j. z późn. zm.) 

– zapisy regulują obowiązki nauczyciela oraz postępowania dyscyplinarnego wobec niego; 
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572, t. j. z późn. 

zm.) – w tym dokumencie zawarte są obowiązki placówki oświatowej, w tym uprawnienia 
dyrektora placówki; 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  2015.583, t. j.)  
– ustawa regulująca relację pomiędzy rodzicami a dzieckiem oraz rodzicami i placówką 
oświatową, a także władzę rodzicielską, kontakty rodzica z dzieckiem i reprezentację 
dziecka;  

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 1997.88.553 z późn. zm.)  
oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - akty prawne 
regulujące m. in. interwencję w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka;  

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101,  
t. j. z późn. zm.) – akt prawny regulujący m.in. interwencję w przypadku zagrożenia dobra 
dziecka, w tym jego zaniedbywania; 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich  
(Dz. U. 2014.382, t.j.) - ustawa regulująca m. in. interwencję  w przypadku popełnienia 
czynu karalnego przez dziecko lub przejawiania przez nie objawów demoralizacji;  

 Ustawa z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  
(Dz. U. 2011.209.1245) (Dz. U. 2005.180.1493 z późn. zm.) - ustawa regulująca m. in. 
interwencję w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie;   

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz. U. 2006.90.631, t. j. z późn. zm.) – zakres regulacji dotyczących ochrony wizerunku 
dziecka w placówce; 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121, t. j. z późn. zm.)  
– zakres regulacji dotyczących ochrony dóbr osobistych dziecka;  

 Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182, 
t.j. z późn. zm.) – zakres regulacji dotyczących ochrony danych osobowych dziecka; 

 Uchwała Rady Ministrów nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. - rządowy program na lata 
2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 
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Rozdział I 
 

Objaśnienie terminów 
 

§1 
Polityka – działania na rzecz ochrony dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu jest  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 ułatwia rozpoznawanie i reagowanie na niepokojące 
sytuacje, ustanawia  jasne  procedury postępowania.  
 
Pracownik placówki – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, 
umowy zlecenia. 
 
Osoba  odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci – wyznaczony przez dyrektora placówki 
pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w szkole: pedagog szkolny.  
 
Osoba  odpowiedzialna  za Internet – wyznaczona przez  dyrektora  szkoły osoba, 
sprawująca nadzór nad korzystaniem z Internetu na terenie placówki oraz nad 
bezpieczeństwem dzieci w Internecie:  nauczyciel zajęć komputerowych, administrator strony 
internetowej szkoły.  
 
Zespół interwencyjny – zespół powołany przez dyrektora szkoły w przypadkach podejrzenia 
krzywdzenia dziecka składający  się  z: psychologa szkolnego, pedagoga    szkolnego, dyrektora 
szkoły, wychowawca  klasy  – oddziału, którego dotyczy dany problem.  
 
Osoby z zewnątrz – pracownicy firm i instytucji współpracujących ze szkołą, wolontariusze.  
 
Student – osoba odbywająca w szkole praktykę zawodową.  
 
Dziecko – osoba do ukończenia 18 roku życia, 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.                             
W przypadku braku  porozumienia  między  opiekunami dziecka  należy  poinformować  
opiekunów  o  konieczności  rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno – opiekuńczy.  
 
Dane osobowe dziecka – każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.  
 
Krzywdzenie dziecka – 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. 
 



Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu 

str. 6 
 

Zaniedbanie – brak zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, zarówno fizycznych                         
(np. właściwe  odżywianie,  ubranie,  ochrona  zdrowia,   edukacja),   jak   i   psychicznych   
(poczucie bezpieczeństwa, doświadczenie miłości, troski itp.).  
 
Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działanie wobec dziecka, które powoduje urazy  
na jego ciele, np. bicie, szarpanie, popychanie itp. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być 
złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. 
 
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.  
 
Przemoc seksualna – angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. 
Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie 
dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie 
dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). 
 
Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, 
zastraszanie, kierowanie gróźb pod czyimś adresem, nękanie, naruszenie wizerunku, 
znieważanie, zniesławianie, włamywanie się na konto elektroniczne użytkownika, używanie 
wulgaryzmów, wyśmiewanie innych osób za pomocą technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych, z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych takich, jak: SMS-y, 
MMS-y, wiadomości e-mail, witryny internetowe, treści przekazywane przez komunikatory, 
czaty, blogi i fora dyskusyjne oraz inne. Do form cyberprzemocy np. należą:  

◦ rozsyłanie zniesławiających i kompromitujących treści,  

◦ włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania 
dyskredytujących wiadomości,  

◦ dalsze rozsyłanie otrzymanych danych i wiadomości bez zgody autora komunikatu jako 
zapisu rozmowy bądź kopii e-maila,  

◦ tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych. 
 
Demoralizacja – pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, 
karności. Demoralizacja to pewien proces odchodzenia od obowiązujących w społeczeństwie 
wartości moralnych, a przejawiających się poprzez popełnienie czynu zabronionego, 
systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego (chodzenie na wagary), używanie 
alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, 
włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych.  
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Rozdział II   
 

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci 
 

§ 2  
 
1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają 

uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. 
 
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki podejmują 

działania  
w oparciu o „Procedury postępowania”, a także przeprowadzają rozmowę z rodzicami, 
przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia  i motywując ich do szukania  
pomocy. 

 
3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka poprzez codzienne obserwacje, 

rozmowy z dzieckiem, rodzicami, innymi pracownikami oraz instytucjami wspomagającymi 
ochronę dziecka, aż do stwierdzenia braku jakichkolwiek czynników ryzyka.  

 
Rozdział III   

 
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka w rodzinie 

 
§ 3         

 
W przypadku podjęcia przez pracownika placówki podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, 
pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji 
pedagogowi i wychowawcy klasy 
 

§4 
 

1. Zgłoszona sprawa poddana jest wyjaśnieniu przez wychowawcę klasy, 
pedagoga/psychologa, oraz o ile zachodzi taka konieczność pielęgniarkę szkolną. 

 
2. Pracownicy wyjaśniający sprawę podejmują następujące działania: 
 

a) przeprowadzają rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem, 
b) przeprowadzają rozmowę z innymi osobami, które pomogą w ocenie sytuacji, 
c) wypełniają „Kwestionariusz diagnostyczny – oznaki zaniedbania i  stosowania 

przemocy wobec dziecka” (zał. nr 3) lub „Kwestionariusz oceny ryzyka występowania 
przemocy wobec dziecka”, 

d) wzywają do szkoły rodziców lub opiekunów prawnych pokrzywdzonego dziecka, 
e) sporządzają notatkę według ustalonego wzoru (zał. nr 1), 
f) opracowują plan pomocy dziecku. 

 
3. Wszystkie działania przewidziane w planie pomocy dziecku mają na celu zapewnienie  

mu bezpieczeństwa i wsparcia. 
 
4. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące: 

a) podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa,  
w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji, 
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b) wsparcia, jakie szkoła może zaoferować dziecku, 
c) działań zespołu nauczycieli względem krzywdzonego dziecka, 
d) skierowania dziecka do specjalistycznej placówki, np. Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna (jeżeli istnieje taka potrzeba). 
5. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony przez pedagoga lub psychologa w obecności 

wychowawcy klasy rodzicom/opiekunom prawnym dziecka z zaleceniem współpracy przy 
jego realizacji. 

6. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 2                  
do niniejszej Polityki.   

7. Wychowawca klasy monitoruje przebieg realizacji planu i jego skutków względem dziecka. 
 

§5 
 
1. W przypadku, gdy działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów rodzice  

lub opiekunowie prawni dziecka informowani są przez pedagoga lub psychologa  
w obecności wychowawcy o obowiązku szkoły zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka 
do odpowiedniej instytucji (Policja lub prokuratura i sąd) lub przesyłaniu formularza 
„Niebieska Karta” – A do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. 

2. Po poinformowaniu rodziców przez pedagoga/psychologa zgodnie z punktem poprzednim, 
dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do policji                   
lub prokuratury oraz wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego  III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich w Radomiu lub przesyła formularz „Niebieska Karta”  
– A do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Radomiu. 

3. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych wyżej instytucji. 
 

§6 
 

                Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w szkole przez rówieśników   
 
Nauczyciel/ pracownik placówki ma obowiązek reagowania na każdy incydent przemocy. Brak 
reakcji dorosłych to dla uczniów przyzwolenie na używanie przemocy.  
 
1. Procedura w przypadku „gorącej sytuacji” - bójka 
 
    Postępowanie nauczyciela: 

 Prosimy o pomoc inną osobę dorosłą do bezpiecznego rozdzielenia uczniów. 
 Zdecydowanie, stanowczo i bez wdawania się w dyskusję przerywamy sytuację. 
 Pozwalamy uczniom ochłonąć w odosobnieniu. 
 Siły fizycznej używamy w ostateczności w sposób bezpieczny dla uczniów i nas samych. 
 Oceniamy sytuację i powiadamiamy dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego  

lub psychologa, wychowawców uczniów. 
 Udzielamy uczniowi poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej, wzywamy 

pielęgniarkę szkolną bądź pogotowie ratunkowe (jeśli jest tak potrzeba). 
 Niezwłocznie powiadamiamy o sytuacji rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

poszkodowanego (co się wydarzyło, w jakim stanie jest dziecko, co robimy, aby było 
bezpieczne) oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia sprawcy przemocy. 

 Prowadzimy wspólnie z pedagogiem lub psychologiem oddzielne rozmowy z uczniami 
wyjaśniające przyczynę wybuchu agresji. 
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 Rozmawiamy z uczniami o tym, w jaki sposób można było uniknąć tej sytuacji  
i co można zrobić następnym razem w podobnych okolicznościach. 

 Szukamy wspólnie z uczniami możliwości zadośćuczynienia czy naprawienia szkód. 
 Nasze postępowanie nie może zaogniać sprawy, potrzebne jest opanowanie. Naszym 

zadaniem jest wyciszyć emocje, zadbać o stan fizyczny poszkodowanych, zabezpieczyć 
ewentualne dowody czy ślady zdarzenia. 

 Sporządzamy notatkę służbową z przebiegu zdarzenia – (zał. nr 1). 
 W przypadku przemocy o charakterze czynu karalnego bądź zagrożenia zdrowia 

powiadamiamy policję. 
 
2. Interwencja w przypadku aktów przemocy 
 
Interwencja to kompleksowe działania zmierzające do trwałej zmiany. Jej celem jest 
zatrzymanie przemocy poprzez zmianę zachowań sprawców i ofiar, a także nastawienia  
tzw. „neutralnych” uczniów. Interwencja to oddziaływania podejmowane  przez wychowawcę 
wspólnie z pedagogiem lub psychologiem na kilku płaszczyznach. 
 
Ogólne zasady interwencji: 

 Zawsze reagujemy na negatywne zachowania uczniów. Musimy wyraźnie oddzielić 
zachowanie od osoby. Ważne jest, aby uczeń czuł nasz szacunek i akceptację. 

 Każdą sytuację rozpatrujemy indywidualnie. 
 Jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. 
 Ze sprawcami i ofiarami rozmawiamy osobno. Unikamy konfrontowania ze sobą 

ucznia-sprawcy i ucznia – ofiary. 
 Spisujemy zeznania świadków. 
 Prowadzimy zapis całej interwencji. Zapisujemy wszystko, co dotyczy konkretnej 

sytuacji (co się wydarzyło, jakie metody zostały zastosowane, jaki jest ich rezultat). 
 W trudnych sytuacjach tworzymy zespół interdyscyplinarny. Zespół powołany przez 

dyrektora szkoły ustala oddziaływania w danej sprawie i opracowuje indywidualny plan 
pomocy dla ucznia. 

 
Działania wobec ucznia poszkodowanego: 

 Współpraca z rodzicami. Wychowawca powinien poinformować rodziców o sytuacji 
dziecka w szkole, wyjaśnić, co wie o sytuacji przemocy i jak zamierza temu zaradzić. 
Przedstawia też, co już zostało zrobione w tej sprawie i jakie są dalsze działania  
(np. pomoc pedagoga lub psychologa).   

 „Trening Pewności Siebie”. Zajęcia  prowadzone przez pedagoga lub psychologa mają                     
na celu rozwijanie umiejętności asertywnych, umiejętności radzenia sobie  
z przemocą, wzmacnianie poczucia wartości. 

 Monitorowanie funkcjonowania ucznia w szkole. Należy monitorować sytuację ofiary 
przemocy, sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania 
przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.  

 Wychowawca podejmuje działania, które  pozwolą dziecku poszkodowanemu nawiązać                
na nowo kontakt z innymi uczniami, odzyskać pozycję w klasie czy odbudować swoje 
dobre imię, np.: 
 „klasowe aktywności”, 
 „pozytywny lider klasowy”, 
  „krąg przyjaciół”, 
  „przyjaciel na przerwę” 
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Działania wobec ucznia – sprawcy przemocy: 

 Indywidualna odpowiedzialność. Jeżeli w przemocy uczestniczy więcej niż jeden uczeń, 
należy rozmawiać z każdym z osobna. Zależy nam, aby każdy uczeń uczył się 
odpowiedzialności za swoje postępowanie, rozumiał, jakie normy przekroczył i jakie 
szkody spowodował swoim zachowaniem. 

 Cykl rozmów. Rozmowy powinny odbywać się systematycznie, dopóki istnieje problem. 
Ich celem jest przerwanie przemocy i pomoc sprawcy w znalezieniu lepszych sposobów 
funkcjonowania.  

 Kontrakt. Opracowanie wspólnie ze sprawcą zobowiązania dotyczącego zmiany jego 
zachowania, które zostanie przez niego zapisane w postaci specjalnej umowy. Najlepiej, 
gdy uczeń sam określi, do czego może się zobowiązać; jakich zachowań zaprzestanie, 
jakie proponuje pozytywne działania wobec poszkodowanego. Kontrakt podpisuje 
uczeń i nauczyciel przyjmujący zobowiązanie. 

 Konsekwencje. Jeśli uczeń używa przemocy powinien zostać poinformowany odnośnie 
konsekwencji za łamanie zasad szkolnych. Powinny one mieć swoją hierarchię,  
uwzględniać konkretną sytuację. Zawsze zaczynamy od rozmów, spotkań, poszukiwania 
zadośćuczynienia, nadzorowania zachowań a dopiero potem sięgamy po bardziej 
dyscyplinujące konsekwencje.  

 Nagradzanie. Musimy wzmacniać pozytywne zachowania ucznia i pokazać mu,  
że potrafi funkcjonować inaczej niż dotychczas. Podczas indywidualnych rozmów należy 
doceniać jego współpracę, podkreślać chęć zmiany i starania.   

 Zajęcia edukacyjne. Zajęcia prowadzone przez pedagoga lub psychologa mają na celu 
wsparcie ucznia w funkcjonowaniu społeczno- emocjonalnym. 

 Monitorowanie zachowania ucznia. Przez cały czas należy obserwować zachowania 
ucznia i to, czy wypełnia swoje zobowiązania zawarte w kontrakcie. Wychowawca bądź 
pedagog/psycholog podczas spotkań omawia z uczniem sytuacje na bieżąco.  

 Współpraca z rodzicami. Celem spotkań z rodzicami jest przekazanie informacji  
o zachowaniu dziecka i pozyskaniu ich do współpracy. Warto pokazać rodzicom 
pisemne dowody na przemoc, zeznania samego dziecka, świadków wydarzeń  
czy nauczycieli (notatki służbowe). Ustalone zasady współpracy powinny zostać 
zapisane.  

 W trudnych sytuacjach trzeba przypomnieć rodzicom, że stosowanie przemocy  
to łamanie prawa i ostrzec, że pewne wydarzenia nauczyciel zobowiązany jest zgłaszać 
na policję. 

 Jeśli rodzic jest bezradny wobec zachowań dziecka, wskazujemy miejsca, gdzie uzyska 
pomoc,  np.: Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. 

 W przypadku, gdy działania placówki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów (uczeń 
nie zmienia swojego postępowania bądź rodzice/prawni opiekunowie dziecka  
nie współpracują, nie przestrzegają poczynionych ustaleń albo kiedy nabieramy 
podejrzeń, że zachowanie dziecka wynika z wpływu negatywnego środowiska) pedagog 
w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą, kieruje wniosek do Sądu 
Rejonowego III Wydział Rodzinny   i Nieletnich   w Radomiu o wgląd w sytuację rodzinną 
dziecka.  

 
3. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy 

 
Zachowania cyberprzemocy ujawniane są za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź 
innego sprzętu audiowizualnego. Informacja o cyberprzemocy zaszłej z udziałem uczniów 
szkoły może pochodzić z różnych źródeł. Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być 
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poszkodowany uczeń, jego rodzice lub inne osoby: np. uczniowie, świadkowie zdarzenia, 
nauczyciele.  
Procedura interwencyjna obejmuje:  

 udzielenie wsparcia ofierze przemocy,  

 zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia,  

 wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą 
postawy ucznia.  

 Jeśli wiedzę o zajściu dotyczącego cyberprzemocy posiada nauczyciel niebędący 
wychowawcą, przekazuje odpowiednią informację wychowawcy klasy, który następnie 
informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego/psychologa i dyrektora szkoły.  

 Pedagog szkolny/psycholog i dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą klasy dokonują 
analizy zdarzenia i planują dalsze postępowanie.  

 Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. 
Należy udokumentować szkodliwe treści (np. w formie zrzutów ekranowych, 
wydruków, nagrań) oraz inne istotne informacje, np. nazwy użytkowników 
internetowych, adresy e – mailowe, numery telefonów komórkowych, adresy 
odpowiednich stron internetowych. W kwestii rejestracji dowodów cyberprzemocy 
należy poprosić o pomoc nauczyciela informatyki.  

 Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, wychowawca klasy 
wraz  
z pedagogiem szkolnym lub psychologiem  powinien podjąć dalsze działania zmierzające     
do rozwiązania konfliktu. Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów  
i sprawców cyberprzemocy jest wielu, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, 
zaczynając od lidera grupy.  

 Należy przeprowadzić rozmowę ze sprawcą (sprawcami) cyberprzemocy, mając  
na uwadze poniższe zagadnienia:  
 ustalenie okoliczności zajścia i jego przyczyn,  
 poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej,  
 omówienie skutków postępowania i poinformowanie o konsekwencjach 

wynikających  z wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły w związku 
z używaniem przemocy,  

 wyrażenie nieakceptacji co do każdej z form przemocy w życiu szkolnym 
i pozaszkolnym,  

 zobowiązanie sprawcy agresji elektronicznej do zaprzestania nieakceptowanego 
zachowania i usunięcia z Internetu szkodliwych treści,  

 określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy,  
 w szczególnych przypadkach stworzenie kontraktu z uczniem określającego 

zobowiązania dziecka, rodziców i przedstawiciela szkoły oraz konsekwencje 
nieprzestrzegania przyjętych wymagań i terminy realizacji zadań zawartych 
w umowie.  
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 Wobec sprawcy cyberprzemocy podczas podejmowania decyzji o zastosowaniu rodzaju 
kary, zgodnej z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, należy wziąć pod uwagę:  
 rozmiar i rangę szkody, rozmiar upublicznienia szkodliwych treści i upokorzenia 

ofiary  agresji elektronicznej,  
 czas trwania prześladowania drugiej osoby,  
 świadomość popełnianego czynu,  
 motywację popełnianego czynu przemocy,  
 rodzaj rozpowszechnianego materiału.  

 Wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym lub psychologiem przeprowadzają 
rozmowę z rodzicami ucznia będącego sprawcą cyberprzemocy oraz rodzicami ucznia 
będącego ofiarą cyberprzemocy. Podczas spotkania następuje poinformowanie 
opiekunów prawnych dziecka o przebiegu zdarzenia i zapoznanie z materiałami 
dowodowymi, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez 
szkołę środkach dyscyplinarnych wobec sprawców agresji elektronicznej.  

 Należy przeprowadzić rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, mając na uwadze poniższe 
zagadnienia:  
 ustalenie okoliczności zajścia i jego przyczyn,  
 poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej,  
 udzielenie pomocy i wsparcia emocjonalnego osobie poszkodowanej,  
 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ofierze cyberprzemocy i niedopuszczenie                

do eskalacji prześladowania,  
 określenie kondycji emocjonalnej poszkodowanego (ocena stopnia zażenowania, 

skrępowania, wstydu, lęku, przerażenia, smutku czy poczucia winy; ocena poczucia 
własnej wartości ofiary przemocy).  

 W przypadku gdy informatorem na temat faktu wystąpienia cyberprzemocy jest uczeń 
będący świadkiem zaistniałego prześladowania, należy go objąć odpowiednią opieką, 
a postępowanie interwencyjne wymaga od wyjaśniającego sprawę zachowania 
dyskrecji i poufnego działania.  

 Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ofiary cyberprzemocy, 
sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe  
bądź odwetowe ze strony sprawcy.  

 W przypadku ustalenia sprawcy dokonania cyberprzemocy winien on skasować 
szkodliwe treści. Gdyby w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących 
materiałów była potrzebna pomoc dostawcy usługi czy administratora serwisu 
internetowego, należy się z nim skontaktować. Do podjęcia odpowiednich działań 
zobowiązuje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), gdzie jest mowa 
o tym, że podmiot ten w wyniku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym 
charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie powinien 
uniemożliwić dostęp do tych danych.  

 Pedagog szkolny lub psycholog zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej  
z rozmów ze sprawcą cyberprzemocy, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami 
zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób 
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biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń. Jeśli rozmowa 
przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy klasy), powinien on podpisać 
notatkę po jej sporządzeniu. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy 
je również włączyć do dokumentacji pedagogicznej (zrzuty ekranowe, wydruki, 
nagrania, opis itp.).  

 Dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny o sprawie w sytuacji, gdy:  

 rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się  
do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowej agresji elektronicznej lub gdy  
do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka,  

 szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa 
z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem  
lub psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów.  

 W przypadku gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy cyberprzemocy  
nie udało się ustalić, należy bezwzględnie skontaktować się z policją.  

 Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby 
karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.) zostają przez 
dyrektora szkoły bezwzględnie zgłoszone na policję. 

§ 7 
 

Procedury ochrony dzieci przed demoralizacją, zagrożeniem życia i zdrowia 
 
Zachowania niezgodne z prawem i przyjętymi normami społecznymi mogą świadczyć  
o demoralizacji nieletniego. W każdym przypadku, kiedy sprawa dotyczy nieletniego, trzeba 
kierować się przede wszystkim jego dobrem. Należy dążyć do osiągnięcia korzystnych zmian  
w jego zachowaniu oraz motywować rodziców/opiekunów prawnych do prawidłowego 
spełniania przez nich obowiązków wobec ich dziecka. Wielokrotnie demoralizacja okazuje się 
początkiem drogi, która może doprowadzić do wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia. Brak 
jakiejkolwiek reakcji może przyczynić się do dalszego podążania młodego człowieka  
w tę niebezpieczną dla siebie i innych stronę  Nauczyciele powinni: zwracać uwagę na każde 
zakłócenie porządku w szkole, rozpoznawać problemy, monitorować miejsca i sytuacje 
sprzyjające zagrożeniom, sporządzać dokumentację, np. w formie notatek z każdego 
zaistniałego incydentu. 
 

W przypadku uzyskania informacji bądź stwierdzenia faktu, że uczeń, który nie ukończył 18 
lat, używa alkoholu lub innych środków odurzających, uprawia nierząd, systematycznie uchyla 
się od wypełniania obowiązku szkolnego, narusza zasady współżycia społecznego, przynależy 
do grupy przestępczej lub popełnia czyny zabronione bądź przejawia inne zachowania 
świadczące o jego demoralizacji – nauczyciel lub pracownik szkoły powinien podjąć 
następujące działania: 

 Należy przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

 Wychowawca powinien poinformować o tym fakcie pedagog lub psychologa szkolnego  
i dyrektora szkoły. 

 Pedagog lub psycholog ma obowiązek potwierdzić napływające informacje i rozpoznać 
przyczyny oraz tło nieprawidłowości poprzez rozmowy z nauczycielami, pielęgniarką, 
analizę e-dziennika, zeszytów przedmiotowych,  prac klasowych. 
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 Wychowawca powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia                           
i przekazać im uzyskane informacje. 

 Następnie należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz – w ich obecności –  
z uczniem.  

 W przypadku potwierdzenia informacji trzeba zobowiązać ucznia do zaniechania 
negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru  
nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej powinno się zaproponować 
rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 
terapeutycznym (notatka służbowa według ustalonego wzoru zał. nr 1) 

 Pożądanym elementem jest spisanie kontraktu, który jasno sprecyzuje warunki  
do spełnienia przez ucznia, dom rodzinny i szkołę oraz określi zmiany w zachowaniu 
dziecka, które mają zostać osiągnięte w trakcie oddziaływań pedagogicznych. Niezbędne 
jest określenie form i częstotliwości kontaktów ucznia z pedagogiem lub psychologiem 
oraz szkoły z rodzicami lub opiekunami ucznia, a także wyznaczenie terminów, które 
pomogą w prowadzeniu monitoringu postępów. 

 W przypadku kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły,  
a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji  
ich dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich w Radomiu lub policję. 

 Jeżeli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych 
(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.),                  
a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły  powiadamia 
Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Radomiu lub policję. Dalsze czynności 
wykonują powiadomione instytucje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
i ich kompetencjami.  

 Wychowawca systematycznie monitoruj sytuację ucznia – w przypadku demoralizacji 
istotne jest, czy zachowanie ucznia miało charakter tylko jednorazowy. 

1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia.  
 

 Nauczyciel/wychowawca ustala okoliczności kradzieży przez ucznia.  
 Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu pedagoga szkolnego lub psychologa.  
 Wychowawca wspólnie z pedagogiem/psychologiem prowadzi postępowanie 

wyjaśniające  
z zachowaniem nietykalności osobistej.  

 Wychowawca wzywa rodziców sprawcy. Po rozmowie sporządza notatkę o zaistniałym 
incydencie, którą podpisują rodzice (zał. nr 1).  

 Dyrektor wspólnie z wychowawcą i pedagogiem ustala sankcje wobec ucznia  
i przekazuje rodzicom informację na temat wyciągniętych konsekwencji  
w stosunku do jego dziecka.  

 Sprawca podejmuje zadośćuczynienie poszkodowanemu w kradzieży. 
 
2. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.  

 
 Nauczyciel/pracownik szkoły – świadek zdarzenia podejmuje interwencję mającą  

na celu powstrzymanie sprawcy, a następnie przekazuje informację do wychowawcy 
ucznia. 
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 Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia  
oraz dyrektora. 

 Wychowawca wyciąga wobec ucznia konsekwencje zgodnie z wewnątrzszkolnym 
systemem oceniania oraz sporządza notatkę ze zdarzenia (zał. nr 1). 
 

3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.  
 
 Nauczyciel/pracownik szkoły – świadek zdarzenia zgłasza zaistniałą sytuację 

wychowawcy klasy.  
 Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu dyrektora oraz pedagoga szkolnego  

lub psychologa.  
 Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i sporządza 

notatkę ze zdarzenia (zał. nr 1). 
 Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców  na temat 

konsekwencji zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie  
oraz zobowiązuje do zaprzestania niedozwolonego zachowania. Wyciąga wobec ucznia 
konsekwencje zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

 Wychowawca monitoruje funkcjonowanie ucznia. 
   

4. Postępowanie w przypadku przyjścia ucznia do szkoły pod wpływem alkoholu lub spożywania 
alkoholu na terenie szkoły. 
 
 Nauczyciel/pracownik szkoły  - świadek zdarzenia powiadamia o fakcie  dyrektora 

szkoły, pedagoga lub psychologa, zgłasza zaistniałą sytuację wychowawcy klasy  
i sporządza notatkę ze zdarzenia (zał. nr 1).  

 Uczeń zostaję przeprowadzony do gabinetu pielęgniarki w celu stwierdzenia stanu 
trzeźwości lub udzielenia mu pomocy medycznej.  

 Wychowawca wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia do szkoły. Uczeń zostaje 
przekazany pod opiekę rodziców.  

 W przypadku, gdy rodzice nie przyjdą do szkoły wychowawca wzywa Policję. 
  Po zdarzeniu wychowawca wraz z pedagogiem lub psychologiem przeprowadza 

rozmowę z uczniem i jego rodzicami w celu ustalenia form pomocy dziecku.  
 Wychowawca wyciąga wobec ucznia konsekwencje zgodnie z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania. 
 Wychowawca monitoruje sytuację ucznia poprzez systematyczną obserwacje jego 

zachowania  i ściśle współpracuje z rodzicami. 
 
5. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia u ucznia objawów odurzenia 

substancjami psychoaktywnymi. 
 
 Nauczyciel/pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa  

i wychowawcę ucznia.   
 Uczeń zostaję przeprowadzony do gabinetu pielęgniarki w celu stwierdzenia stanu 

odurzenia lub uzyskania pomocy medycznej (ewentualne wezwanie pogotowia 
ratunkowego).  

 Wychowawca wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia do szkoły. Uczeń zostaje 
przekazany pod opiekę rodziców.  

 W przypadku, gdy rodzice nie przyjdą do szkoły wychowawca wzywa Policję.  
 Wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia (zał. nr 1).  
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 Wychowawca wspólnie z pedagogiem/psychologiem przeprowadzają rozmowę  
z rodzicami ucznia - wskazanie możliwości pomocy dziecku (adresy specjalistycznych 
placówek). 

 Wychowawca wyciąga konsekwencje wobec ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnym 
systemem oceniania.  

 Wychowawca  monitoruje sytuację ucznia poprzez systematyczną obserwacje jego 
zachowania  i ściśle współpracuje z rodzicami. 

 
6. Procedura postępowania w przypadku zauważenia u ucznia substancji odurzających 

(narkotyki, dopalacze). 
 
 Nauczyciel/pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga lub psychologa  

i wychowawcę ucznia. 
  Uczeń zostaje odizolowany od rówieśników - przebywa w gabinecie psychologiczno – 

pedagogicznym ( nie należy przeszukiwać teczki ani rzeczy osobistych ucznia). 
 Wychowawca wzywa do szkoły rodziców, sporządza notatkę ze zdarzenia (zał. nr 1).   
 Dyrektor szkoły powiadamia Policję.  
 Pedagog lub psycholog w obecności wychowawcy przeprowadza rozmowę  

z uczniem i rodzicami – wskazanie możliwości pomocy dziecku, uświadomienie 
konsekwencji zachowania dziecka.  

 Wychowawca wyciąga sankcje wobec ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem 
oceniania.   

 Wychowawca monitoruje sytuację dziecka poprzez systematyczną obserwacje jego 
zachowania  i ściśle współpracuje z rodzicami. 

 
7. Procedura postępowania w przypadku wagarów 

 
 Wychowawca ma obowiązek do stałej i systematycznej kontroli  i analizy frekwencji 

uczniów na  zajęciach lekcyjnych.  
 W przypadku niesystematycznego uczęszczania ucznia  na zajęcia edukacyjne 

wychowawca klasy zobowiązany jest do skontaktowania się z rodzicami /prawnymi 
opiekunami ucznia w celu wyjaśnienia nieobecności ucznia.  

 W razie braku możliwości bezpośredniego kontaktu z rodzicami /prawnymi 
opiekunami ucznia, wychowawca wysyła zawiadomienie pisemne dotyczące 
nieobecności ucznia w szkole. 

 W przypadku, gdy nieobecności ucznia powtarzają się, wychowawca informuje  
o zaistniałej sytuacji pedagoga szkolnego. Wspólnie organizują spotkanie z uczniem  
i jego rodzicami, podczas którego informują o liczbie godzin nieusprawiedliwionych, 
konsekwencjach prawnych. Rodzice zostają zobowiązani do  systematycznej kontroli 
dziecka w szkole. Ze spotkania zostaje sporządzona notatka służbowa (zał. nr 1) 

 Pedagog szkolny obejmuje ucznia indywidualną opieką w celu motywowania  
go do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.  

 W przypadku dalszego braku realizacji obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły wszczyna 
postępowanie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. 

 Jeżeli po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków zaradczych uczeń nadal  
nie  realizuje obowiązku szkolnego bądź realizuje go niesystematycznie, dyrektor 
szkoły występuje do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Radomiu  
z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną ucznia. 
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§ 8 
 

Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w szkole przez pracownika 
placówki 

 
 Krzywdzenie przez pracownika może przybrać różne formy:  

 przestępstwo na szkodę dziecka (np. przemoc fizyczna, psychiczna, wykorzystywanie 
seksualne, znęcanie) ; 

 pozostałe negatywne zachowania względem dziecka – np.  ośmieszanie dziecka, 
dyskryminowanie dziecka, nierówne traktowanie, niedocenianie dziecka, ignorowanie 
problemów i potrzeb dziecka, nadmierna krytyka, zawstydzanie, stawianie 
nieadekwatnych do wieku i możliwości rozwojowych dziecka oczekiwań, oczernianie 
dziecka i jego środowiska rodzinnego.  

 
Żadnego z wymienionych wyżej zachowań nie można bagatelizować.  
 
Interwencja w przypadku krzywdzenia dziecka ze strony pracownika placówki obejmuje etap 
wewnętrzny i zewnętrzny.     
 
1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka przez pracownika w szkole zgłasza problem 

dyrektorowi szkoły lub osobie odpowiedzialnej za monitorowanie stosowania Polityki 
ochrony dzieci. 

2. Dyrektor  szkoły zapoznaje  się  z  okolicznościami  zdarzenia,  prowadzi  rozmowę 
wyjaśniającą z pracownikiem szkoły podejrzanym o krzywdzenie, 

3. Wychowawca w obecności pedagoga lub psychologa przeprowadza rozmowę  
z poszkodowanym uczniem, oferując mu dyskrecję i bezpieczeństwo, powiadamia 
rodziców/prawnych opiekunów.  

4. Wszystkie  czynności  dokumentowane  są  protokołem,  który  składa  się  z  wyjaśnień 
uczestników postępowania.  

5. Z pracownikiem, który dopuścił się krzywdzenia dziecka dyrektor szkoły lub osoba 
odpowiedzialna za monitorowanie stosowania Polityki ochrony dzieci zawiera  kontrakt     
lub spisuje  protokół ustaleń. Oba dokumenty zawierają szczegółowe rozwiązania mające                  
na celu powstrzymanie dalszego krzywdzenia oraz są systematycznie monitorowane.  

6. Wobec nauczyciela, który swoim zachowaniem uchybił godności zawodu nauczyciela                   
lub obowiązkom zawartym w treści art. 6 Karty Nauczyciela zostaje wszczęte postępowanie 
dyscyplinarne.   W przypadku, gdy sprawcą jest pracownik administracji lub obsługi 
dyrektor szkoły wszczyna postępowanie zmierzające do ukarania pracownika karą 
porządkową lub dyscyplinarną zgodnie z Kodeksem Pracy. 

7. Psycholog lub pedagog wspólnie z wychowawcą opracowują plan pomocy dziecku                         
ze wskazaniem form wsparcia, jakie placówka zaoferuje dziecku (porady 
psychologa/pedagoga, Rzecznika Praw Ucznia dla ucznia i jego rodziców, szczególna opieka 
wychowawcy i nauczycieli).  

8. Pedagog lub psycholog wspólnie z wychowawcą monitorują sytuację dziecka w szkole  
– czy zaistniała poprawa samopoczucia dziecka (jeśli tak, działania pomocowe zostają 
zakończone).  

9. W przypadku, gdy  zostanie powzięte podejrzenie, ze pracownik dopuszcza się 
przestępstwa na szkodę dziecka dyrektor  niezwłocznie zawiadomienia o powyższym 
policję lub też prokuraturę. Obowiązek ten wynika z art. 304 Kodeksu postępowania 
karnego i ma charakter obowiązku prawnego, którego niedopełnienie może skutkować 
odpowiedzialnością karną. 



Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu 

str. 18 
 

10.  Z przebiegu działań sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 2. 
Kartę załącza się do akt osobowych dziecka. 
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Rozdział  IV 
 

§ 9 
 

Zasady bezpiecznej relacji pomiędzy pracownikami placówki a dziećmi 
 

Zasady bezpiecznych relacji z dzieckiem jasno określają, jakie zachowania i praktyki  
są niedozwolone w pracy z dziećmi i są dostosowane do realiów funkcjonowania placówki. 
 
Nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły nie wolno w szczególności: 

 naruszać zasad poszanowania godności, czyli używania: obraźliwych epitetów, ironii, 
złośliwości, ośmieszania, wyzwisk, negatywnego oceniania,  wzbudzania poczucia winy), 

 naruszać granic nietykalności osobistej dziecka, stosować przemoc fizyczną  (popychanie, 
uderzanie, wykręcanie rąk, szarpanie, spoliczkowanie, etc..);. 

 namawiać  do określonych wyborów w kwestiach osobistych, czyli dyskryminowania 
ucznia, który ma inne przekonania religijne itp. 

 zdradzać ani komentować problemów z jakich uczeń im się zwierzył lub które poznał  
z innych źródeł, 

 zaniedbywać obowiązków wobec uczniów, spóźniać się na zajęcia, nie wywiązywać się             
z obietnic, 

 podważać autorytet dziecka wśród rówieśników czy innych pracowników, 
 przesadzać z wymaganiami, 
 wzbudzać w dziecku poczucia zagrożenia (zastraszanie, groźby, wyzwiska, krzyk),  
 przeszukiwać rzeczy prywatnych, konfiskować rzeczy prywatnych,  
 obrażać się na ucznia, 
 dzielić uczniów na lepszych i gorszych, faworyzować wybranych (wyłączne skupianie 

uwagi na wybranych dzieciach z jednoczesnym ignorowaniem potrzeb innych, 
nieuzasadnione dawanie przywilejów tylko wybranym i pozbawianie ich pozostałych ),  

 zabraniać  uczniowi  wyrażania jego opinii, refleksji, nawet jeśli nie zgadzają się one                     
ze sposobem myślenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

 wtrącać się w sprawy rodzinne ucznia, bez jasno sprecyzowanego celu, 
 podawać informacje o uczniu  innym osobom niż prawnym opiekunom, 
 narażać na utratę zdrowia, zaniedbywać zasad BHP, 
 kontaktować się z dzieckiem poza szkołą bezpośrednio lub online bez zgody prawnych 

opiekunów, 
 żądać jakichkolwiek korzyści, 
 upokarzać (publiczne wyszydzanie, naigrywanie się, ośmieszanie). 
 

Zasady bezpiecznych relacji nauczyciela lub innego pracownika szkoły w stosunku  
do dziecka młodszego lub niepełnosprawnego 

 
Kontakt fizyczny nauczyciela jest zjawiskiem nieuchronnym. Czynności higieniczno–
pielęgnacyjne mają służyć przede wszystkim higienie osobistej i zdrowiu. Powinny być 
wykonywane w odpowiednich warunkach zapewniających uszanowanie intymności  
w tego typu czynnościach.  Aktywność pracownika powinna być poprzedzona zgodą 
wychowanka i jego rodzica/prawnego opiekuna, a jej zasadność powinna być uzależniona  
od stopnia samodzielności dziecka. Niedozwolone są zachowania obcesowe naruszające 
prywatność i intymność. 
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Rozdział V  
 

Zasady ochrony danych osobowych dziecka  
 

§ 10 
 

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 11 maja 2015 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Pracownik placówki 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  placówki jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka  
i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie 
ustawy z dnia 15 września 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.   
 

§ 11    
 

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

 § 12 
  

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

2. Pracownik szkoły, 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 szkoły podaje 
przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.  

3. Pracownik szkoły nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.  
4. Pracownik szkoły nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie 

dziecka lub jego opiekuna.  
5. Pracownik szkoły, 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.  
 

§ 13  
 
1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia 

placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor. 
2. Dyrektor szkoły, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca  

wyznaczonym pracownikom przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji 
materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających  
na terenie szkoły uczniów. 
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Rozdział VI   
 

Zasady ochrony wizerunku dziecka 
   

§ 14   
 

Placówka, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę 
wizerunku dziecka. 
 

 § 15   
 

1. Pracownikowi placówki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania 
wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na  terenie 
placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.  

2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik 
placówki może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. 
Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna 
dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.  

3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, 
krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie  wizerunku dziecka nie jest 
wymagana.   

4. Upublicznienie przez pracownika szkoły wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek 
formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.  

 
§ 16   

 
Zarządzeniem dyrektora szkoły nr 4/2016 z dnia 21 marca 2016 roku wprowadzono w szkole 
Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania 
Systemem Informacyjnym służącym do przetwarzania danych osobowych. 
 

Rozdział VII  
 

Zasady dostępu dzieci do Internetu  
 

§ 17  
 

1. Placówka zapewniając uczniom dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować 
działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować 
oprogramowanie zabezpieczające.  

2. Na terenie szkoły dostęp dziecka do Internetu możliwy jest:  
 pod nadzorem nauczyciela na lekcji zajęć komputerowych; 
 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. 
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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.  

 
§18 

 
1. Osoba odpowiedzialna za Internet zapewnia, by na wszystkich komputerach na terenie 

placówki z dostępem do Internetu było zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie 
antywirusowe.  

2. Wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu oprogramowanie jest aktualizowane przez 
wyznaczonego pracownika placówki na bieżąco.   

3. Wyznaczony pracownik placówki przynajmniej raz w miesiącu sprawdza,  
czy na komputerach z dostępem do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.   

4. Informacje o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia 
niebezpiecznych treści, opiekun pracowni komputerowej/nauczyciel przekazuje 
dyrektorowi, pedagogowi szkolnemu, wychowawcy klasy.  

5. Pedagog/wychowawca przeprowadza z dzieckiem, o którym mowa w punktach 
poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie. 

6. Jeżeli w wyniku rozmowy pedagog/wychowawca uzyska informację, że dziecko jest 
krzywdzone, podejmuje działania opisane w rozdziale III niniejszej polityki. 

 
Rozdział VIII 

 
Monitoring stosowania Polityki  

 
§19  

 
1. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki Ochrony Dzieci Przed 

Krzywdzeniem jest pedagog szkolny.  
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 punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród 
pracowników placówki, raz w roku szkolnym, ankietę monitorującą poziom realizacji 
Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu.  

4. W ankiecie pracownicy placówki mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać 
naruszenia Polityki w placówce. 

5. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania 
wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport  
z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi placówki i radzie pedagogicznej.  

6. Dyrektor wprowadza do polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom placówki nowe 
brzmienie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.  
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Rozdział IX 
 

Przepisy końcowe  
 

§20  
 

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 lub 
poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz zamieszczenie na stronie 
internetowej szkoły.   
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Załącznik Nr 1 - Notatka ze zdarzenia  
 

Radom, dnia………………………. 
  

Imię nazwisko dziecka, klasa………………………………………………………… 
 
Opis sytuacji, zdarzenia:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

…………………………………………………   
/podpis pracownika/   
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Załącznik Nr 2 – Karta interwencji  
 

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/psychologa, wychowawcę. 
  
Data…………………………………….  
Działanie: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

5. Spotkania z opiekunami dziecka.  
 
Data……………………………………..  
Opis  spotkania: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Forma podjętej interwencji (właściwe zakreślić): 
 

 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 
 wniosek o wgląd w sytuacje dziecka;  
 inny rodzaj interwencji. Jaki? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje) i data 
interwencji:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli instytucja uzyskała 
informacje o wynikach/działania placówki/działania rodziców. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 3   
Kwestionariusz diagnostyczny - oznaki zaniedbania i stosowania przemocy wobec 
dziecka 
 

L.p.  Symptomy wskazujące na przemoc/zaniedbanie  tak nie 
1 Nieadekwatne ubranie (do pory roku lub pogody)   
2. Niedowaga, niedożywienie, zmęczenie, podkrążone oczy   

3.   Brudna odzież     
4.  Brudne ciało    
5. Nieprzyjemny zapach/ Insekty     
6.  Brak podręczników i przyborów szkolnych   
7.  Kradzieże (jedzenia, przedmiotów)      
8.  Przebywanie poza domem w późnych godzinach    
9. Bardzo częste przebywanie poza domem niezależnie od pory 

roku   
  

10. Ma dorosłych „kolegów”    
11.  Nie ma kolegów wśród rówieśników      
12.  Z trudem nawiązuje relacje     
13. Izoluje się od rówieśników    
14.   Bije się po twarzy/głowie lub wyrywa sobie włosy     
15.  Często ma ślady zadrapań siniaków      
16.  Często odnosi obrażenia (skręcenia, złamania, stłuczenia)    
17.  Bije innych       
18.  Zawiera przyjaźnie, potem reaguje wrogością     
19.  Gwałtownie uchyla się przed dotykiem   
20. Moczy się      
21.  Boi się przebywać w zamkniętych pomieszczeniach       
22. Boi się ciemności     
23.  Unika zajęć wychowania fizycznego     
24.  Unika sytuacji leżakowania w przedszkolu   
25.  Nie bierze udziału w wycieczkach       
26. Angażuje się w zachowania destrukcyjne skierowane przeciwko 

sobie, przedmiotom lub zwierzętom    
  

27. Miewa nagłe zmiany nastroju (od euforii do agresji)    
28.  Prezentuje natrętne, narzucające się zachowania    
29. Nie odwzajemnia emocji      
30. Odrzuca próby nawiązania bliskości    
31. Ma wybuchy wściekłości      
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32. Nadmiernie skraca dystans fizyczny      
33. Demonstruje zachowania seksualne     
34. Nie docenia własnych osiągnięć    
35. Ma koszmary nocne   
36. Ma problemy szkolne    
37. Inne: 

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

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

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

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

  

 
   

Uwaga: Wymienione zachowania należy analizować biorąc pod uwagę całość informacji o 
rodzinie. Pojedynczych zachowań z listy nie można traktować jako jednoznacznie wskazujących 
na przemoc lub zaniedbanie.    
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Załącznik nr 4 
 

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA  
 
1. Czy Pan/Pan iwie, na czym polega program Chronimy Dzieci? 
 

Tak Nie 
                                                                                    
2. Czy Pan/Pani zna standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące w szkole? 
  

Tak Nie 
 
3. Czy Pan/Pani zapoznał(a) się z dokumentem Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem? 
   

Tak Nie 
 
4. Czy Pan/Pani potrafi rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?       
      

Tak Nie 
 
5. Czy Pan/Pani wie, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci? 
     

Tak Nie 
 
6. Czy zdarzyło się Panu/Pani zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony 
dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika?      
 

Tak Nie 
 
7. Czy ma Pan/Pani uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed 
krzywdzeniem? 
      

Tak Nie 
         
 Uwagi, sugestie, proponować zmiany 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 5 
Radom, dnia ……………………………… 

 
    

 
Oświadczenie o niekaralności     

        
 

……………………………………………………… legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………………. 
oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się 
przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.   
  

………………………………………………………….. 
                                                 /podpis/               

  
 
 
 
 
 


