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                                                               Preambuła

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 
 

Janusz Korczak

   Naczelną zasadą działań  podejmowanych przez pracowników ZSS Nr 17 w Gdyni  jest 
troska o  dobro dziecka. a szczególnie jego ochrona przed  wszelkimi formami przemocy ,
przed krzywdą, zaniedbaniem lub złym traktowaniem. Pracownicy szkoły traktują dzieci
z szacunkiem, uwzględniając  ich indywidualny rozwój , prawa i potrzeby. Sa zobowiązani
do  realizacji  wyżej  wymienionych  celów  zgodnie  ze  swoimi  kompetencjami  i
obowiązującym  prawem  oraz  przepisami  wewnętrznymi  placówki.  Naszym  działaniom
przyświeca troska o bezpieczny i harmonijny rozwój każdego ucznia. 
Szczególna rola ochrony dzieci przed krzywdzeniem przypada  nauczycielom, specjalistom
i wychowawcom. Posiadają oni wiedzę o problemach opieki i wychowania oraz o cechach
i  zachowaniach  specyficznych  i  niespecyficznych  dla  dzieci  na  określonych  etapach
rozwojowych.  Dysponują  wiedzą  pozwalającą  identyfikować  zaburzenia  w  zachowaniu
dziecka i  odstępstwa od normy .

                                                 Podstawa prawna

Zasady Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem są zgodne  z obowiązującymi

w ZSS NR 17  dokumentami: Statutem Szkoły, Wizją i Misją Szkoły, Programem

Profilaktyki, Szkolnym Programem Wychowawczym, Polityką Bezpieczeństwa

Przetwarzania Danych Osobowych, Regulaminem Korzystania z Komputerów i Internetu

oraz wynikają  z przepisów obowiązującego prawa. Szczególnie istotnymi aktami prawnymi

są:

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz.

            483)
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  Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 
listopada

1989r. (DZ. U. 1991.120.526 z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014.191)

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256)

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015.583)

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997.88.553) Kodeks

postępowania karnego

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101)

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawie nieletnich

(Dz. U. 2014.382)

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury

„Niebieskiej Karty” (Dz. U. 2005.180.1493, Dz. U. 2011.209.1245)

  Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 (Dz. U. 2006.90.631) regulacje dotyczące ochrony wizerunku dziecka w placówce

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121) regulacje 
ochrony

 dóbr osobistych dziecka

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182)2

  Uchwała Rady Ministrów nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku – rządowy program 
na lata

 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (w ramach którego realizowany jest program

 certyfikowania placówek realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą

„Chronimy dzieci”)
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                                                                  Rozdział I

                                                Objaśnienie terminów
                                                               § 1

1. Polityka Ochrony Dzieci  jest  dokumentem  regulującym   działania placówki na rzecz

 ochrony  dzieci przed krzywdzeniem ,ułatwiającym  rozpoznawanie i reagowanie  na

 niepokojące sytuacje, ustanawiającym  jasne procedury postępowania w przypadku

 krzywdzenia dzieci .

2. Pracownikiem placówki jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy

 o dzieło, umowy zlecenia.

3. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

4. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji i stanowieniu o dziecku

w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny ).

5. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Gdy

brak porozumienia między opiekunami dziecka, należy poinformować ich o konieczności

rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

6.  Krzywdzenie dziecka to popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę

 dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika

placówki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.

Jest to każde zamierzone lub niezamierzone działanie oraz zaniechanie

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

dziecka.

Krzywdzeniem jest:

Przemoc fizyczna-jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia

ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia,

obrażenia wewnętrzne.

Przemoc emocjonalna - to 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 ono w stanie sprostać.

Przemoc seksualna - to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą.

Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie
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dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np.pokazywanie

dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm).

Zaniedbywanie - to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych

emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu 

odpowiedniego jedzenia,ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak

dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

7. Osoba odpowiedzialna za Internet-to pracownik wyznaczony przez dyrektora placówki,

który sprawuje nadzór nad korzystaniem z Internetu na terenie placówki przez dzieci oraz

odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w Internecie.

8. Osobą odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych

izapewnienie im bezpieczeństwa jest wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik,

sprawujący nadzór nad jej realizacją w placówce.

9. Zespół interdyscyplinarny to utworzony przez prezydenta miasta zespół przedstawicieli

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład

zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy

 oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

10.Zespół interwencyjny – to  zespół powołany przez dyrektora szkoły w przypadkach

 podejrzenia krzywdzenia dziecka składający się z: psychologa i pedagoga szkolnego,

 wicedyrektora szkoły, wychowawcy klasy / oddziału, którego dotyczy dany problem.

11. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca pełną identyfikację dziecka.
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Rozdział II

           Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka w rodzinie

§ 2

W przypadku uzyskania przez pracownika szkoły informacji, że dziecko jest krzywdzone lub

 istnieje takie podejrzenie pracownik ma obowiązek przekazania uzyskanej  informacji

 odpowiednio : dyrektorowi szkoły / wychowawcy klasy / pedagogowi / psychologowi

 szkolnemu. 

O zaistniałej sytuacji  informowana jest każdorazowo Osoba odpowiedzialna za Politykę

 Ochrony Dzieci  Przed Krzywdzeniem 

§ 3

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:

  przeprowadzają rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem,

  przeprowadzają rozmowę z innymi osobami, które pomogą w ocenie sytuacji,

  wzywają do szkoły rodziców lub opiekunów prawnych pokrzywdzonego dziecka,

  sporządzają notatkę według ustalonego wzoru (załącznik nr 1),

  opracowują plan pomocy dziecku we wzajemnej współpracy.

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

dziecku bezpieczeństwa i wsparcia.

4. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

  podjęcia działań przez szkołę w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym

            zgłoszenie podejrzenie krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,

  form wsparcia jakie szkoła może zaoferować dziecku,

  działań zespołu nauczycieli względem krzywdzonego dziecka,

 skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku jeżeli istnieje

 taka potrzeba.

5. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony przez psychologa lub pedagoga w obecności

wychowawcy klasy rodzicom/opiekunom prawnym dziecka z zaleceniem współpracy przy

jego realizacji.
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6. Wychowawca klasy monitoruje przebieg realizacji planu i jego skutków względem

 dziecka.

7. Całokształt  działań pomocowych i wspierających dziecko  - koordynuje  Osoba

 odpowiedzialna za  Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

 § 4

1. W przypadku gdy efekty działań nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, przez

pracowników szkoły składany jest wniosek o wgląd w sytuacje rodzinną i zgłoszenie

na policję lub prokuraturę.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka informowani są przez psychologa lub

pedagoga w obecności wychowawcy o obowiązku szkoły zgłoszenia podejrzenia

krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji ( policja lub prokuratura i sąd).

3. Po poinformowaniu rodziców przez psychologa lub pedagoga zgodnie z punktem

poprzedzającym dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia

przestępstwa do policji lub prokuratury lub odpowiednio  wniosek o wgląd w sytuację

 rodziny do Sądu Rejonowego w Gdyni - Wydział Rodzinny i Nieletnich.

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

§5

1. Z przebiegu działań sporządza się Kartę Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 2 .

 Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.

2. Wszyscy pracownicy szkoły, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków

służbowych posiadają informacje o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym

związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając

informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań

interwencyjnych.
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Rozdział III

Procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w szkole
przez pracownika placówki

§ 6

1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka przez pracownika w szkole
zgłasza problem dyrektorowi szkoły. 
2. Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę 
wyjaśniającą z pracownikiem szkoły podejrzanym o krzywdzenie, uczniem,
 w obecności psychologa, jego rodzicami lub prawnymi opiekunami.
3.  Odsuwa  pracownika  od  bezpośredniej  pracy  z  dziećmi  do  czasu  wyjaśnienia
zdarzenia.
3.Dyrektor  szkoły  może  włączyć  w  rozmowy  wyjaśniające  pedagoga  szkolnego,
wychowawce ucznia
4.  Wszystkie czynności  dokumentowane są protokołem, który składa się  z wyjaśnień
uczestników postępowania.
5.W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia /przemoc fizyczna, 
psychiczna, wykorzystywanie seksualne/ miał miejsce, na wniosek dyrektora szkoły, 
właściwy organ wszczyna postępowanie zmierzające do ukarania pracownika karą 
porządkową lub dyscyplinarną / powiadomienie prokuratury/skierowanie sprawy do 
Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Kuratorium  Gdańskim.

Rozdział IV
Zasady bezpiecznych relacji : personel placówki –dziecko

§ 7

1. Personel placówki:
 szanuje godność ucznia jako osoby: akceptuje go, uznaje jego prawa, 
 rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność oraz pozwala mu wyrażać własne 

poglądy,
 pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice lub 

opiekunowie prawni, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania,
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 traktuje indywidualnie każde dziecko, starając się rozumieć jego potrzeby                     
i wspomagać jego  możliwości,

 poprzez działania pedagogiczne i własną postawę,wspomaga ucznia w procesie 
integralnego rozwoju i doskonalenia oraz czyni go współuczestnikiem i współtwórcą 
tego procesu,

 wychowuje ucznia w duchu odpowiedzialności za własne czyny i ponoszenia 
konsekwencji dokonanych wyborów,

 uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na kształtowanie postaw prorodzinnych 
ucznia,

 wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania i współżycia w grupie, 
 ucząc jednocześnie poszanowania zasad szlachetnego  współzawodnictwa.

       2. Stosunek pracowników do ucznia cechuje: życzliwość, wyrozumiałość 
i cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu  ustalonych       
kryteriów wymagań.

                                                                        § 8
                                                                              
1..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. 

2.Zasady bezpiecznych relacji są dostosowane do realiów funkcjonowania placówki
i dotyczą następujących obszarów:

kontakt fizyczny z dzieckiem . 

Niedopuszczalne są intencjonalne zachowania pracowników wzbudzające                        
poczucie zagrożenia lub noszące znamiona: przemocy fizycznej (np. popychanie, 
uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, szarpanie, spoliczkowanie, etc…).

 komunikacja werbalna z dzieckiem . Musi być pozbawiona akcentów wrogich,
 agresywnych, ironicznych, wulgarnych .                                        
    Nie może:
 wzbudzać w dziecku poczucia zagrożenia (groźby, wyzwiska, krzyk),
 obniżać, niszczyć poczucia wartości (np. wyzwiska, krzyk, negatywne ocenianie, 

wzbudzanie poczucia winy),
 upokarzać (publiczne wyszydzanie, ośmieszanie),
 naruszać granic (nie zachowywanie odpowiedniego dystansu, obcesowość,

            podteksty o charakterze erotycznym).
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  równe traktowanie dzieci .
         Obdarzanie 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,
 godzenie się, brak reakcji na nieformalną hierarchie grupową,
 przyzwolenie na wykorzystywanie młodszych i słabszych wychowanków przez 

            silniejszych;

 dyscyplinowanie dziecka
           Narzędzie „informacji zwrotnej", komunikujące dzieciom, że ich  postawa w danej
sytuacji nie jest właściwa, sprzeczna z oczekiwaniami i/lub nieefektywna.
1. Dyscyplina ma pobudzać do uczenia się, a nie powodować krzywdę dziecka; wiąże się ze
stawianiem  granic,  kształtowaniem  postaw  i  zachowań.  trwałego  system  wartości,
adekwatnego poziomu samooceny oraz umiejętności  podejmowania trafnych decyzji;
 2.  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 .; prace 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)

Rozdział V

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§ 9

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity( Dz.U.2002

nr 101 poz.926).

2. Szkoła posiada Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Szkole
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oraz Instrukcje Zarządzającą Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania

Danych Osobowych, które regulują sposób zabezpieczenia, warunki udostępniania 

i przetwarzania danych osobowych dziecka.

3. Pracownik szkoły ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które

przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych

osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

4. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym

na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pracownik szkoły jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i

udostępnienia tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w

trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

( Dz.U.2005 Nr 180 poz.1493). 

§ 10

Pracownik szkoły po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora szkoły, może wykorzystać

 informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem

 anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikacje dziecka.

§ 11

1. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się w sprawach dzieci

z mediami.

2. Pracownik szkoły bez wyraźnej zgody dyrektora szkoły oraz opiekuna dziecka nie

udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego opiekunie.

3. Pracownik szkoły nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi ani z jego

opiekunami.

4. Pracownik szkoły nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o

sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik

szkoły jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
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§ 12

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane

pomieszczenia instytucji. Decyzje w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje

dyrektor.

2. Dyrektor poleca pracownikom szkoły przygotować wybrane pomieszczenie szkoły

w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie

przebywających na terenie szkoły dzieci.

Rozdział VII

Zasady ochrony wizerunku dziecka
§13

Pracownicy szkoły uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych,

zapewniają ochronę wizerunku dziecka.

§14

1. Pracownikowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania

wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie instytucji bez zgody

dyrektora szkoły i pisemnej zgody opiekuna dziecka.

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

wyjazd zorganizowany, wycieczka, krajobraz, szkolna impreza, zgoda opiekunów na

utrwalenie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

3. Przed utrwaleniem i upublicznieniem przez pracownika szkoły wizerunku dziecka

należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony

zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np., że zostanie

 umieszczony na stronie internetowej szkoły, w celach promocyjnych, edukacyjnych ,

 związanych  np. z ofertą zajęć szkolnych czy pozalekcyjnych).

4. Upublicznienie przez pracownika szkoły wizerunku dziecka utrwalonego w

jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej zgody

opiekuna dziecka.
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Rozdział VIII

Zasady dostępu dzieci do Internetu
§ 15

1. Szkoła 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 informatyki.

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

podczas zajęć lekcyjnych.

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

5. Szkoła zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego

korzystania z Internetu , prowadzone są zajęcia , pogadanki , warsztaty edukacyjne na ten  

temat  z uwzględnieniem zagadnień cyberprzemocy.

§16

1. Wyznaczony pracownik szkoły zapewnia, by na wszystkich komputerach na terenie

szkoły z dostępem do Internetu było zainstalowane i aktualizowane:

  oprogramowanie filtrujące treści internetowe,

  oprogramowanie antywirusowe,

  oprogramowanie antyspamowe,

  fire wall

2. Wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu oprogramowanie jest aktualizowane

automatycznie.

3. Wyznaczony pracownik szkoły na bieżąco sprawdza, czy na komputerach z dostępem        

do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.
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4. W przypadku znalezienie niebezpiecznych treści wyznaczony pracownik ustala kto

korzystał z komputera w czasie ich wprowadzania.     

 5. Informacje o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia

niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik szkoły przekazuje dyrektorowi/

psychologowi/ pedagogowi szkolnemu /wychowawcy klasy.

6. Pedagog / psycholog / wychowawca  przeprowadza z dzieckiem, o którym mowa w

punktach poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie.

7. Jeżeli w wyniku rozmowy psycholog lub pedagog uzyska informacje, że dziecko jest

krzywdzone podejmuje działania opisane w rozdziale II niniejszej polityki.

Rozdział IX

Monitoring stosowania Polityki
1. Dyrektor szkoły wyznacza osobę odpowiedzialna za monitorowanie realizacji

niniejszej Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem Przez Dorosłych i

Zapewnieniem Im Bezpieczeństwa 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 punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród

pracowników szkoły, raz na12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji

polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.

4. W ankiecie pracownicy szkoły mają proponować zmiany polityki oraz wskazywać

naruszenia polityki w szkole.

5. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania

wypełnionych przez pracowników szkoły ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z

monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej.

6. Dyrektor wprowadza do polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom szkoły

nowe brzmienie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych    

 i zapewnieniem im bezpieczeństwa.
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Rozdział X

Przepisy końcowe
1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

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

poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników szkoły, w pokoju

nauczycielskim i poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz zamieszczenie

na stronie internetowej szkoły.

3. Działania związane z realizacją Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem koordynuje

 powołana przez Dyrekcję placówki   Osobą odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed

 krzywdzeniem 

Dokument przyjęty do realizacji przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni 30 stycznia 2017 r.
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                                                                                                              Załącznik Nr 1 -opis zdarzenia

NOTATKA ZE ZDARZENIA
Gdynia , dn. ……………………….………………………

Imię nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………………..

Opis sytuacji, zdarzenia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podpis pracownika szkoły 
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                                                                                                       Załącznik Nr 2 –Karta interwencji

                                                                                       

 KARTA INTERWENCJI
                                       
1. Gdynia , dn……………………………………………….

2.. 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 / działanie 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Forma podjętej interwencji: 
a) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

b) Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka. 

c) Inny rodzaj interwencji.

Jaki?........................................................................................................................................…

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



 
7. Dane dotyczące interwencji 
( nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) 

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

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

Data interwencji
............................................………………………………………………………………………………………………… 

8. Wyniki interwencji: działania organu do którego zgłoszono interwencję :

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

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

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

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

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

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

Podpis pracownika szkoły 



     

                                                                                                     


