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Preambula

KuZde dziecko jest podmiotem niezbywalnych praw, w tym prawa do ochrony god-

noSci. Kahde dziecko naleLy traktowai z szacunkiem oraz nale?ytE uwagq i trosk4 o jego

dobro. Nadrzgdnym celem Ztobka Miejskiego nr 4 w Bialymstoku jest zapewnienie dzie-

ciom harmonijnych warunk6w rozwoju, wolnych od wszelkich form przemocy, krzywdzenia

i zaniedbywania. Wszelkie dzialania podejmowane przez pracowniklw Zlobka Miejskiego

nr 4 s4 podporz4dkowane dobru i bezpreczefrstwu dzieci. Wszyscy pracownicy, wsp6lpra-

cownicy, praktykanci i wolontariusze s4 zobowiqzani do przestrzeganta zasad okreSlonych

w niniejszym dokumencie.

I. Obja5nienie termin6w

$1

1. Pracownikiem Zlobka jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracg lub umowy

cywilnoprawnej, w tym umowy zlecema lub umowy o dzielo, a takZe praktykant, jego

opiekun i wolontarivsz oraz bezrobotny skierowany do prac spolecznie uZTiecznych.

2. Dzieckiem w Swietle polskiego prawa jest kaZda osoba do ukoriczenia 18 roku Zycia.

Do zlobka uczgszczajE dzieci w przedziale wiekowym od ukoriczenia 20 tygodnia Zycia do

korica roku szkolnego, w kt6rym dziecko ukoirczy 3 rok Zycia lub 4 rok Lycta w przypadku

gdy niemo2liwe lub utrudnione jest objgcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczegolnoSci

jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona

do reprezentacji na podstawie przepis6w szczeg6lnych lub orzeczenia s4du (w tym rodzina

zastgpcza).

4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodg co najmniej jednego z opiekun6w dziecka.

Jednak w przypadku braku porozumienia migdzy opiekunami dziecka nale?y poinformowad

opiekun6w o koniecznoSci rozstrzygnigcia sprawy przez sqd.

5. Przez krzywdzenie dziecka nale?y rozumiei popelnienie czynu zabronionego lub czynu

karalnego na szkodg dziecka, jego zaniedbywanie bqdL tez zaniechanie dzialanra na rzecz



ochrony jego dobra przez jakqkolwiek osobg dorosl4, w tym:

a) pracownika 2lobka

b) jego rodzic6w/opiekun6w

c) inn4 osobg

6. Osoba odpowiedzialna za Politykg ochrony dzieci * wyznaczona przez dyrektora

Zlobka, sprawuje nadz6r nad realizacj4 Polityki ochrony dzieci w plac6wce.

7. Danymi osobowymi dziecka jest kazda informacja umoZliwiaj4ca identyfikacjg dziecka.

8. Zesp6l interwencyjny - zesp6l powolany przez dyrektora Zlobka w skomplikowanych

przypadkach. W sklad zespolu wchodz4: osoby odpowiedzialne za Politykg ochrony dzieci,

psycholog, opiekun/opiekunowie z gttrpy dziecka, pielggniarka, dyrektor, pracownicy maj4cy

wi edzg o l<r zyw dzeniu dziecka, r adca prawny wsp 6lpracuj qcy z plac6 wkE.

II. Procedury interwencji w prrypadku krzywdzenia dziecka przez osobg spoza Zlobka.

$2

l. Postgpowania, o kt6rych mowa w niniejszym rozdziale toczE siE z zachowaniem zasady

poufnoSci.

2. Pracownicy monitoruj4 sytuacjg i samopoczucie dziecka.

3. Pracownicy posiadaj4 wiedzg na temat symptom6w krzywdzenia dziecka i w ramach

wykonywanych obowi4zk6w zwracajq uwagg na wystgpowanie czynnik6w ryzyka

krzywdzenia dzieci, a nastgpnie zglaszajq ich ewentualne wystgpowanie dyrektorowi 2lobka.

4. W przypadku zidentyfikowania czynnik6w ryzyka krzywdzenia dziecka, dyrektor Zlobka

w obecnoSci opiekuna dziecka (ew. psychologa) przeprowadza rozmowg z rodzicami, w kt6rej

przekazuje im swoje uwagi, motywuje do szukania profesjonalnej pomocy oraz informuje

o dostgpnej ofercie wsparcia. Zrozmowy sporzqdzasig notatkg sluZbow4.

$3

1. W przypadku zaobserwowania u dziecka symptom6w wskazuj4cych na zaniedbanie,

opiekun zglasza ten fakt dyrektorowi Zlobka. Zaobserwowane objawy nale?y szczeg6iowo

opisa6 w karcie dziecka.

2. Dyrektor Zlobka umawia sig niezwlocznie z rodzicami dziecka na spotkanie, w kt6rym

uczestniczy opiekun posiadaj4cy wiedzg o dziecku. W przypadku gdy rodzice odmawiaj4

udzialu w spotkaniu lub ich nieobecnoSd jest nieusprawiedliwiona ponawia sig pr6bg ustalenia



kolejnego terminu. JeZeli nie dojdzie do spotkania w kolejnym terminie, dyrektor zlobka

zawiadamia sqd rodzinny lub pracownika socjalnego pomocy spolecznej o zagroZeniu dobra

dziecka.

3. W trakcie spotkania rodzice s4 informowani o podejrzeniu zaniedbywania dziecka oraz

o dzialaniach podjgtych przez zlobek w celu zapewnienia dziecku bezpieczenstwa, a takhe sE

zachgcani do podjEcia wsp6lpracy z psychologiem. Jezeli wymagana pomoc przekracza

moZliwoSci alobka, rodzice otrzymujq informacjE o ofercie wsparcia poza zlobkiem.

Zprzebiegu rozmowy sporz4dza sig notatkg sluZbowq.

4. Jeaeli rodzice nie chcE podj4i wsp6lpracy z psychologiem lub zaprzeczajE ewidentnym

objawom zaniedbywania dziecka, dyrektor zawiadamia s4d rodzinny lub pracownika

socjalnego pomocy spolecznej o zagroheniu dobra dziecka.

5. W szczeg6lnie skomplikowanych sytuacjach dyrektor przekazuje prowadzenie sprawy

Zespolowi interwencyjnemu, kt6ry moZe podj46 wsp6lpraca z pracownikiem socjalnym

pomocy spolecznej lub innymi instytucjami oferujqcymi specjalistyczn4 pomoc.

s4

1. W przypadku zaobserwowania u dziecka symptom6w wskazuj4cych na mozliwoS6

krzywdzenia dziecka, opiekun zglasza ten fakt dyrektorowi zlobka. Zaobserwowane objawy

nalely opisa6 w notatce sluZbowej.

2. Dyrektor niezwlocznie umawia sig na spotkanie z rodzicami dziecka, w kt6rym opr6cz

rodzic6w oraz opiekuna posiadaj?cego wiedzg o dziecku mohe takze uczestniczy(' psycholog.

3. W przypadku odmowy udzialu lub nieusprawiedliwionego nieuczestnictwa w spotkaniu

rodzic6w, dyrektor zawiadamia pracownika socjalnego pomocy spolecznej, o zagroZeniu

dobra dziecka, celem uruchomieniaprzez niego Niebieskiej Karty.

4. W trakcie spotkania rodzice sE informowani o podejrzeniu krzywdzenie dziecka oraz

o dzialaniach podjgtych przez Zlobek w celu zapewnienia bezpieczeflstwa dziecku.

W przebiegu rozmowy diagnozuje siE sytuacjg rodziny, w szczegolnoSci sytuacjg dziecka,

oraz zbiera sig wszystkie informacje o ewentualnym zagroleniu dobra dziecka. Z przebregu

rozmowy sporzqdza sig notatkg sluZbow4.

5. Na podstawie zebranego materialu, dyrektor (w porozumieniu z psychologiem) ocenia,

czy zagroaone jest dobro dziecka i w zalehnoSci od oceny zamyka sprawg, lub zawiadamia

pracownika socjalnego pomocy spolecznej, ktory jest uprawniony do uruchomienia

Niebieskiej Karty o zagroheniu dobra dziecka.



6, Je2eli rodzice nie chc4 podj46 wsp6lpracy lub zaprzeczajq ewidentnym objawom

ktzywdzenia dziecka, dyrektor zawiadamia pracownika socjalnego pomocy spolecznej

o zagroheniu dobra dziecka w celu uruchomienia procedury Niebieskiej Karty.

7. W szczeg6lnie skomplikowanych sytuacjach, dyrektor Llobka przekazuje prowadzenie

sprawy Zespolowi Interwencyjnemu, ktory pomoze podj46 wsp6lprac9 z pracownikiem

socjalnym pomocy spolecznej lub innymi instytucjami oferuj4cymi specjalistycznqpomoc.

8. W przypadku podejrzenia popeinionego przestgpstwa na szkodg dziecka dyrektor

zawiadamia policjg lub prokuraturg (na postawie art.304 kpk).

IIII. Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez

pracownika Zlobka.

$s

1.Kuada osoba, kt6ra zauwalylaniewlaSciwe zachowanie pracownika 2lobka wobec dziecka

zglasza ilw informacj g dyrektorowi Zlobka.

2. W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka przez pracownika Zlobka

dyrektor Zlobka przeprowadza postgpowanie wyjaSniaj4ce w w/w sprawie, w obecnoSci

osoby, ktora poinformowala o s1'tuacji Wzywdzenia dziecka.

3. W sl.tuacjach okreSlonych prawem dyrektor przeprowadza wobec pracownika Zlobka

postgpowanie dyscyplinarne, a gdy jego zachowanie narusza przepisy prawa zawiadamra

o tym organ Scigania - Policjg/Prokuraturg.

4. Z przebiegu caloSci postgpowania dyrektor sporzqdza stosown4 dokumentaclg oraz

powiadamiarodzicowlopiekunow prawnych dzieckao zaistnialej sytuacji jaktez rezultacie

przeprowadzone go po stgpowania wobe c pracowni ka Zlobka

5. Wszyscy pracownicy zlobka i inne osoby, kt6re w zwiqzku z wykonywaniem obowi4zk6w

sluZbowych uzyskaly wiedzg o krzywdzeniu dziecka s4 zobowiqzane do zachowania

tajemnicy wylqczajqc informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach dzialan

interwencyjnych.

6. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony przez dyrektora (osoby odpowiedzialne za

Politykg Ochrony Dzieci) rodzicom/opiekunom zzaleceniem wsp6lpracy ptzyjego realizacji.



IV. Zasady obowiqzuj4ce w Zlobku w zakresie kontaktu pracownik6w 2lobka z dzie(mi

$6

Przeciwdzialanie zagroiteniom p rzestgpczoS ci4 na tle s eks u alnym

1. Przed nawiqzaniem z osob4 stosunku pracy (bez wzglqdu na zajmowane stanowisko)

dyrektor Zlobka uzyskuje informacjg, czy dane tej osoby sq zamieszczone w Rejestrze

Sprawc6w Przestgpstw na Tle Seksualnym z dostgpem ograniczonym.

2. Procedurze sprawdzenia danych w Rejestrze Sprawc6w Przestgpstw na Tle Seksualnym

z dostEpem ograniczonym podlegaj4 wszystkie osoby podejmujEcej wspolpracg ze Zlobkiem

np. w ramach wolontariatu, dzialalnoSci edukacyjnej - praktyki, staZe oraz zajg6 dodatkowych

(dotyczy prowadz4cych).

$7

BezpoSredni kontakt z dzieckiem

1. Pracownicy plac6wki zobowi4zani sq do traktowania dziecka z szacunkiem.

2. Pracownicy zobowiqzani s4 do rozmowy z dzieckiem z pozycji dziecka (kontakt

wzrokowy). Polecenia wydawane dzieciom powinny byc rzeczowe, jasne i konkretne.

3. Wyra2anie czuloSci przez opiekuna w formie przytulania lub glaskania jest moZliwe

w odpowiedzi na inicjatywg dziecka, z zastrzeZeniem ust. 4.

4. Dopuszczalne jest przytulanie lub glaskanie dziecka z inicjatywy opiekuna w celu utulenia

do snu lub uspokojenia.

5. W przypadku zagro2enia zdrowia lub 2ycia dziecka opiekun ma obowi4zek udzielii mu

pierwszej pomocy (zgodnie z Procedur4 postgpowania w przypadku udzielania pierwszej

pomocy w Zlobku Miejskim nr 4 w Bialymstoku, wprowadzonej zarzqdzeniem ff 7 12013

Dyrektora ZlobkaMiejskiego rr 4 z dnia 01 .07.2013).

$8

Jezyk i r6wne traktowanie

1. W komunikacji z dzielmi zabronione jest uzywanie krzyku i wulgaryzm6w.

2. Dzieci nie s4 etykietowane.



3. Dzieci nie s4 przezywafie.

4. Dzieci nie s4 wySmiewane.

5. Sytuacje dotyczqce dzieci nie s4 omawiane w ich obecnoSci.

6. Mo2liwoSci i ograniczenia dzieci s4 respektowane.

$e

Wsp6lna aktywnoSd

1. Istnieje dobrowolnoSi w proponowanych dzieciom aktywnoSciach i dzialaniach.

2. Dzieci s4zachgcane do udzialu w proponowanych formach aktywnoSci.

3. Zajgciai zabary s4 dostosowane do moZliwoSci dzieci.

4. Ograniczenia dzieci s4 respektowane.

5. Przedstawiciele firm i instl.tucji maj4cy kontakt z dzie(mi s4 sprawdzani pod wzglgdem

wiarygodnoSci, a takae czy ich dane widniejE w Rejestrze Sprawc6w Przestgpstw na Tle

Seksualnym z dostgpem ograniczonym.

6. Dziecko caly czas przebywa pod opiek4 personelu zlobka.

7. W celu zapewniania bezpieczefstwa dzieci, pracownicy Zlobka majq obowi4zek

postgpowaniazgodnie z Procedurqbezpieczefstwa dzieci podczas pobytu w Zlobku Miejskim

nr 4 w Bialymstoku, wprowadzonq zarzqdzeniem m 7 12013 Dyrektora Zlobka Miejskiego

w 4 z dnia 01 .07.2013.

s10

Samoobsluga, higiena, posilki

1. Do Ztobkaprzyprowadzane s4 tylko dzieci zdrowe.

2. W razie stwierdzenia zachorowania w trakcie pobytu w Zlobku, rodzice lub opiekunowie

prawni na wezwanie zlobka winni bezzwlocznie odebra6 dziecko.

3. Ze wzglgdow sanitarno-epidemiologicznych dzieci do zlobka powinny byd oddawane

czyste, co oznacza czystoSd ciala, wlos6w i odzieLy oraz powinny mied kr6tko obcigte

paznokcie.

4. W przypadku nieprzestrzegania przez rodzic6w zasad podanych w ustgpie 3, pracownik

opiekuj4cy sig dzieckiem ma prawo odmowii przyjgcia dziecka do Zlobka, do czasu

uregulowania stwierdzonych niedoci4gnig6.



5. Dzieci s1zachEcane do spozywania posilk6w * zmuszanie nie jest stosowane.

6.Dzieci maj4 prawo decydowa6 o tym ile zjedzq podczas posilku.

7. W diecie respektowane s4 preferencje smakowe dzieci.

8. W razie potrzeby pracownik Zlobka pomaga podczas posilk6w, ubierania i rozbierania siE

dziecka.

9. Pracownik nadzoruje czynnoSci higieniczne (mycie r4k, korzystanie z toalety, czyszczenie

nosa).

10. Wszelkie czynno5ci higieniczne w stosunku do malych dzieci, kt6re nie s4 samodzielne

wykonuje opiekun.

11. W przypadku dzieci starszych, pomoc w czynnoSciach pielggnacyjno - higienicznych

udzielana jest tylko na wyra2n4 proSbg dziecka lub w sytuacjach gdy opiekun zauwaLy, 2e

jego wsparcie jest niezbgdne.

12. Wszystkie czynnoSci pielggnacyjno - higieniczne wykonywane s4 z poszanowaniem praw

i godnoSci dziecka.

13. Pracownik nadzoruje i wspomaga dzieci w zakresie utrzymywania porzqdku w swoich

tzeczach.

$11

Prryprowadzanie i odbieranie dzieci

1. Dzieci ze Z\obka mog4 by6 odbierane wylqcznie przez rodzic6w/opiekun6w prawnych. Za

ich pisemnq zgodq dziecko moZe by6 odebrane przez imiennie upowaznionq pelnoletniq

osobg.

2. Ze wzglgdu na dobro i bezpieczefrstwo dzieci, personel Zlobka nie bgdzie zezwalal. na

odbi6r dzieci:

a) osobom bgd4cym w stanie wskazujqcym na spozycie alkoholu lub bgd4cych pod wplywem

Srodk6w odurzaj4cych,

b) osobom nie wymienionym w upowaznieniu do odbioru dziecka,

c) niepelnoletnim.

3. W przypadku w kt6rym mowa w ustgpie 2, dziecko pozostawia sig w Zlobku do momentu

przybyciazawiadomionejprzezzlobek innej osoby upowaznionej do odbioru dziecka.

4. W przypadku nie odebrania dziecka ze Zlobka przez rodzic6w lub inn4 osobg upowaznion4

najp62niej do godziny zakonczenia pracy plac6wki, a takle w przypadku nie przybycra



zawiadomionej osoby lub niemozliwoSci skontaktowania sig z rodzicami zawiadamia siE

najblizszq jedno stkg po licj i.

5. Osoba upowa2niona, o kt6rym mowa w ustgpie 7 zobowiEzana jest do okazania

opiekunowi dowodu to2samoSci.

$12

Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu

1. Opiekunowie sprawuj E ciqgly nadz6r i opiekg nad dziedmi.

2. Osoby obce nie maj4 wstgpu na teren ogrodu przynaleZqcego do zlobka.

3. Opiekunowie i personel pomocniczy monitorujq otoczenie Zlobka podczas pobytu dzieci w

ogrodzie i na placu zabaw.

s13
Dyscyplina

1. Dzieci s4 wdraZane do przyjmowania odpowiedzialnoSci za swoje dzialania poprzez

ponoszenie konsekwencji wlasnego zachowania.

2. Dzieci s4zapoznawane z konsekwencjami zachowania nieakceptowanego przez zlobek.

3. Wobec dzieci stosowane s4 konsekwencje, a nie kary.

Konsekwencjg stanowi:

a) odsunigcie od zabawy,

b) zmiana aktywnoSci,

c) zwr6cenie uwagi,

d) odebranie przywileju.

Nagrodg stanowi:

a) pochwala indywidualna,

b) nagroda rzeczowa,

c) pochwala na tle grupy (wyr6znienie dziecka),

d) pochwala do rodzica,

e) brawa dla dziecka.

4. Niedopuszczalne s4 kary: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), slowne (wyzywanie,

wySmiewanie, Wzyczenie), zmuszanieo negowanie uczu( oraz inne naruszaj4ce prawa oraz

godnoSc dziecka.



V. Zasady ochrony danych osobowych dziecka

$14

l. Dane osobowe dziecka podlegajq ochronie na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia29

sierpnia l99l o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 701, poz. 926

zpo2n. zm.)

2. Zasady ochrony danych osobowych dziecka reguluje wdroZona w 2lobku Polityka

bezpieczeristwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcja zarzqdzania systemem

informatycznym sluZ4cym do przetwarzania danych osobowych (Zarzqdzenie nr 312016

Dyrektora ZlobkaMiejskiego nr 4 z dnia 01 .07.2016 r.)

3. Pracownik 2tobka ma obowiqzek zachowania w tajemnicy danych osobowych, kt6re

przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposob6w zabezpieczenia danych osobowych przed

nieuprawnionym dostgpem.

4. Dane osobowe dziecka s4 udostgpnione wyl4cznie osobom i podmiotom uprawnionym na

podstawie odrEbnych przepis6w.

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

tych danych w ramach zespolu interdyscyplinarnego powolanego w trybie ustawy z dnia 29

lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.2005 Nr 180, poz. 1493 zpoZn.

zm.)

6. Pracownik Ztobka moze wykorzystad informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub

edukacyjnych wyl4cznie z zachowaniem anonimowoSci dziecka oraz w spos6b

uniemozliwiajqcy identyfikacj g dziecka.

7. Pracownik Zlobka nie udostgpnia przedstawicielom medi6w informacji o dziecku ani jego

opiekunach.

8. Pracownik zlobka, w wyj4tkolvych i uzasadnionych sytuacjach, moZe skontaktowa6 siE

z opiekunem dziecka i zapyla(, go o zgodg na podanie jego danych kontaktowych

przedstawicielom medi6w W przypadku wyraZenia zgody, pracownik Zlobka podaje

przedstawicielowi medi6w dane kontaktowe do opiekuna dziecka.

9. Pracownik zlobka nie kontaktuje przedstawicieli mediow z dziecmi.

10. Pracownik Ztobka nie wypowiada sig w kontakcie zprzedstawicielami medi6w o sprawie

dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy takhe sytuacji, gdy pracownik zlobka jest

przeSwiadczony,i2 jego wypowiedLniejest w Zaden spos6b utrwalana.



11. Pracownik zlobka, w wyj4tkowych i uzasadnionych sytuacjach, moze wypowiedziei

w kontakcie z przedstawicielami medi6w o sprawie dziecka lub jego opiekuna -
wyrazeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

12. W celu realizacji materialu medialnego molna udostgpniai mediom wybrane

pomieszczenia Zlobka. Decyzjg w sprawie udostEpnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor

Zlobka.

13. Dyrektor Zlobka, podejmuj4c decyzjE, o kt6rej mowa w punkcie poprzedzaj?cym, poleca

pracownikom zlobka przygotowad wybrane pomieszczenie w celu realizacji materialu

medialnego w taki spos6b, by uniemozliwi(, filmowanie przebywajqcych na terenie Zlobka

dzieci.

VI. Zasady ochrony wizerunku dziecka

$ls

Zlobek,uznajqc prawo dziecka do prywatnoSci i ochrony dobr osobistych, zapewnia ochronq

wizerunku dziecka.

s16

1. Pracownikowi Zlobka nie wolno umo2liwia6 przedstawicielom mediow utrwalania

wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie instltucji bez pisemnej zgody

opiekuna dziecka.

2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalenie wizerunku dziecka pracownik

zlobka moze skontaktowai sig z rodzicem/opiekunem dziecka i ustalid procedurg uzyskania

zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi medi6w danych kontaktowych do

rodzicalopiekuna dziecka -bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

3. Jeaeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegol caloSci takiej jak zgromadzenie,

krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekun6w na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest

wymagana.

4. Wszystkie osoby nie bgdqce pracownikami zlobka utrwalaj4ce wizerunek dzieci na

noSnikach zobowiqzane s4 do nie wykorzystywania ich w celach niezgodnych z prawem.

sig

po



$17

1. Upublicznienie przez pracownikazlobka wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek

formie (fotografia, nagranie audio video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2. Przed utrwaleniem wizerunku dzieckanaleZy dziecko oraz opiekuna poinformowai o tym,

gdzie bgdzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekScie bgdzie

wykorzystywany (np. 2e umieszczony zostanie na stronie internetowej Zlobka w celach

promocyjnych, w gazetce lokalnej itp.).

VII. Monitoring stosowania polityki

$18

1. Dyrektor Llobka Wznacza opiekun6w (koordynator6w) jako osoby odpowiedzialne za

monitorowanie realizacji Polityki ochrony dzieci w Zlobku.

2. Opiekunowie, o kt6rych mowa w punkcie poprzedzajqcym, sQ odpowiedzialni za

monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnaly naruszenia Polityki oraz za

proponowanie zmian w Polityce.

3. Osoby o kt6rych mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadzajE wSrod

pracownik6w Zlobka, raz na 6 miesigcy, ankietg monitoruj4cq poziom realizacjr Polityki.

Wz6r ankiety stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszej Polityki.

4. W ankiecie pracownicy Zlobka mogq proponowac zmiany polityki oraz wskazywac

naruszenia polityki w plac6wce.

5. Opiekunowie, o ktorych mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dokonuj4 opracowania

wypelnionych przez pracownik6w zlobka ankiet. Sporz4dzajq na tej podstawie raport

z monitoringu, kt6ry nastgpnie przekazujq dyrektorowi Zlobka.

6. Dyrektor wprowadza do Polityki niezbgdne zmiany i oglasza pracownikom 2lobka,

rodzicom/opiekunom dzieciuczEszczajqcych do Zlobka nowe brzmienie Polityki.

T.Rodzicelopiekunowie dzieci uczgszczajqcych do Zlobka maj4 mo2liwoSi bie24cego dostgpu

do treSci Polityki oruzmogq wnosii uwagi co do jej brzmienia.



VIII. Przepisy koricowe

$le

I . Polityka wchodzi w Lycie z dniem jej ogloszenia.

2. Ogloszenie nastgpuje w spos6b dostgpny dla pracownik6w 2lobka.

3. Polityka i zasady ochrony dzieci obowi4zuj4 wszystkich pracownik6w, aznajomoSi jej

potwierdzaj 4 wlasnorg cznym podpisem.

/ podpis dyrektora/

Ko o r dy n ato rzy P o I ity k i O c h r o ny D ziec i p rze d K rzy w dze n ie m
w Zlobku Miejskim nr 4 w Bialymstoku:

mgr Anna Mariu Psnkiewicz
mgr Woleta Korpiesiuk

,/ ow ,jl^*a fro,,,l"*,ttu
tS:J*-.1,n

Po dp is p rze dstsw ic ie ls ro dzic rjw :

Bomr,,Z PlaU,wStZ"+ t+



Zalacznik Nr l
do Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem

wprowadzonej zarzqdzeniem nr ............. z dnia ..................... r.

Dyrektora Zlobka Miejskiego nr 4 w Bialymstoku

KARTA Z P RZEBIE G U INTERWENC JI

Imig i nazwisko dziecka

Przyczyna interwencji
(forma krzywdzenia)

Osoba zawiadamiaj4ca
o podejrzewanym krzywdzeniu

Opis dzialan podjgtych przez pedagoga /
psychologa/dyrektora

Data: Dzialanie:

Spotkania z opiekunem dziecka Data: Opis Spotkania:

Forma podjgtej interwencji o Zawiadomienie o podejrzeniu popelnienia przestgpstwa;
o Wniosek o wgl4d w sytuacjg dziecka/ rodziny,
n lnny rodzaj interwencji,jaki?

Dane dotycz4ce interwencji
(nazwa organu do kt6rego zgloszono

interwencjg),
data interwencji

Wyniki interwencji, Data: Dzialanie:
dzlalanla organow sprawredlrwoscl JaKre

instytucja uzyskala;
dzialania plac6wki/
dzialania rodzic6w



Zalqcznik Nr 2

do Polityki Ochrony Dzieci przed krzytvdzeniem

wprowadzonej zarzqdzeniem nr .............. z dnia .,.................. r
Dyrektora Zlobka Miejskiego nr 4 w Bialymstoku

ANKIETA MONITORUJACA POZIOM REALIZACJI POLITYKI OCHRONY DZIECI

1. Czy znasz dokument Polityka Ochrony Dzieci?

N TAK N NIE

2. Czy zapoznaleS sig ztreSciqtego dokumentu?

tr TAK tr NIE

3. Czy stosujesz w swojej pracy Politykg Ochrony Dzieci?

tr TAK N NIE

4. Czy w Twoim miejscu pracy wedlug Twojej oceny przesttzegana jest Polityka Ochrony

dzieci?

N TAK N NIE

5. Czy zaobserwowale5 naruszenie Polityki w swoim miejscu pracy?

tr TAK tr NIE

6. Czy maszjakieS uwagi, poprawki do Polityki?

Jakie?

7. Jakie punktyl zagadnienianaleZaloby do niej wlqczyc? Dlaczego? Jakie regulacje

proponujesz?

8. Czy jakieS punkty/ zagadnienianalelalobv usun46? Jakie? Dlaczego?

9. Czy jakieS punkty/ zagadnienianalelaloby zmienii? Jakie? W jaki spos6b?



Zalqgznik Nr 3

do Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem

wprowadzonej zarzqdzeniem nr ...... z dnia ... ........ r.

Dyrektora Zlobka Miejskiego nr 4 w Bialymstoku

Biatystok, dnia............

Imig inazwisko

Stanowisko

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany/a oSwiadczam, 2e zapoznalem/lam sig z Polityk4 Ochrony Dzieci przed

Wzywdzeniem obowi4zujqcEw Zlobku Miejskim nr 4 w Bialymstoku i przyjmujE jq do realizacji.

podpis pracownika


