
 

 

 POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM 

 

 

Opracowano na podstawie: 

 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245); 

2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, artykuł 12 (Dz.U. 2005 

nr 180 poz. 1493); 

3.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela, pkt 1 art.6  (Dz.U. 2018 poz. 967 ze 

zm.); 

4. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.); 

5. Ustawa z dnia 26 października 1882 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

6. Kodeksu postępowania karnego – art. 304, Kodeksu karnego – art.162; 

7. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). 

 

Wstęp 

Niniejszy dokument został stworzony aby zapewnić wychowankom Miejskiego Przedszkola nr 2  

w Sulejówku harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji  i szacunku. 

 Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest 

działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy 

przedszkola dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw.  

Pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. 

Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie przez rodziców oraz  

pracowników przedszkola wobec dziecka. 

 Pracownicy zobowiązani są do realizacji wyżej wymienionych celów zgodnie ze swoimi 

kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi przedszkola. 

 

Rozdział I 

Objaśnienie terminów 

1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowę  

      cywilno - prawną.  

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

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

       w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba  

       uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (rodzina  

       zastępcza).  

4.  Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak gdy 

      istnieje brak porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować ich o konieczności  

      rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.  

5.  Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka  

       przez jakąkolwiek osobę. 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, ob-

rażenia 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 

dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie 

dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być 

jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.  

 Zaniedbywanie - to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych  

i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpo-

wiedniego jedzenia, ubrań , schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad 

wypełnianiem obowiązku szkolnego.  

6. Osobami odpowiedzialnymi za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych  

       i zapewnienia im bezpieczeństwa są dyrektor przedszkola i wicedyrektor.  

7.    Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca pełną identyfikacje dziecka. 

Rozdział II 

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci 

 

1. Pracownicy przedszkola mają niezbędną wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków 

zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. 

2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy przedszkola zwracają się do 

osoby odpowiedzialnej za realizację polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, która 

podejmuje rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi, przekazując informacje na temat 

dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy. 

3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka, w szczególności poprzez: 

- bieżącą obserwację zachowania dziecka, jego stanu zdrowia i samopoczucia, 

- analizę wytworów dziecka, jeśli mają do tego kompetencje, 

- rozmowy z dzieckiem, rodzicami/opiekunami, innymi nauczycielami/osobami pracującymi 

z dzieckiem, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, 

- analizę dokumentów oraz informacji, do których dany pracownik ma uprawniony dostęp. 

 

 

Rozdział III 

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest 

krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej – załącznik nr 1 –  

i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi przedszkola, a w przypadku jego 

nieobecności wicedyrektorowi. 

2. Dyrektor przedszkola/wicedyrektor wzywa rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, 

którego krzywdzenie podejrzewa, w celu poinformowania ich o podejrzeniu. 



3. Wychowawca grupy, do której uczęszcza dziecko, sporządza opis sytuacji przedszkolnej 

i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, osobami pracującymi z dzieckiem 

i rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka oraz ustala plan pomocy dziecku – załącznik 

nr 3. 

4. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące: 

- podjęcia przez przedszkole działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym 

zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji, 

- wsparcia, jakie przedszkole oferuje dziecku, 

- skierowania dziecka do specjalistycznej placówki w celu uzyskania pomocy, jeżeli istnieje 

taka potrzeba. 

5. W uzasadnionych przypadkach (np. dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz 

znęcania fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor natychmiast dokonuje 

zgłoszenia  uzasadnionego podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji 

(prokuratura/policja, sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu 

interdyscyplinarnego). Dyrektor przedszkola informuje rodziców lub opiekunów prawnych 

dziecka o obowiązku placówki polegającym na zgłoszeniu uzasadnionego podejrzenia 

krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji. 

6. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane 

zawiadomienie. 

7. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, zbadanie sprawy 

jest obligatoryjne.  

8. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony opiekunom dziecka przez osobę odpowiedzialną za 

politykę ochrony dzieci w przedszkolu z zaleceniem współpracy przy jego realizacji. W 

przypadku braku współpracy osoba odpowiedzialna za realizację tych ustaleń (inna niż 

dyrektor) zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola. 

9. Dyrektor przedszkola, po poinformowaniu rodziców lub opiekunów prawnych  

o uzasadnionym podejrzeniu krzywdzenia dziecka, w przypadku braku współpracy lub braku 

wyraźnej poprawy bezpieczeństwa dziecka składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa 

do prokuratury/policji lub składa wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego 

(wydziału rodzinnego i nieletnich) lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do zespołu 

interdyscyplinarnego. 

10. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to 

nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować na piśmie opiekunów dziecka. 

11. Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są 

zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje 

przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych. 

12. Osoba odpowiedzialna za realizację polityki monitoruje sytuację dziecka, w szczególności 

nadzoruje wdrażanie zaplanowanych działań. 

13. W przypadku zaistnienia podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola 

procedura postępowania przebiega identycznie jak w przypadku zgłoszenia krzywdzenia 

przez rodziców/opiekunów prawnych, z tym że w przypadku zgłoszenia uzasadnionego 

podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pedagoga zgodnie z przepisami w sprawie 

postępowania dyscyplinarnego. 

 

Rozdziała IV 

Zasady ochrony danych osobowych dziecka 

  

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

danych osobowych. 

2. Pracownik przedszkola ma obowiązek chronienia danych osobowych, które przetwarza na 

zasadach określonych w polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 



obowiązującej w przedszkolu. 

3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom, którym udzielono 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i 

udostępniania tych danych w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym albo grupie 

roboczej zespołu interdyscyplinarnego, powołanych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

5. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani 

jego opiekunach. 

6. Pracownik przedszkola nie może udzielać informacji dotyczących sprawy dziecka lub jego 

opiekunów mediom, nawet wówczas gdy jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w 

żaden sposób utrwalana. 

7. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub 

edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka orz w sposób 

uniemożliwiający identyfikację dziecka. 

 

Rozdział V 

Zasady ochrony wizerunku dziecka 

 

1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia 

ochronę wizerunku dziecka. 

2. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia 

placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor. 

3. Dyrektor placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca 

nauczycielowi/wicedyrektorowi przygotować wybrane pomieszczenie przedszkola w celu 

realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających 

na terenie przedszkola dzieci. 

4. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania 

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

placówki bez wyraźnej zgody (pisemnej, ustnej) opiekuna dziecka. 

5. Utrwalanie wizerunku i wypowiedzi dziecka przez pracowników przedszkola podczas zajęć 

wychowania przedszkolnego oraz rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi dziecka na 

stronie internetowej przedszkola, profilu przedszkola na portalu społecznościowym Facebook, 

na tablicach, materiałach promocyjnych wymaga złożenia przez opiekuna pisemnego 

oświadczenia  

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

publiczna impreza, zgoda na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana. 

7. Rodzice/opiekunowie dzieci podpisują oświadczenie, że nie będą upubliczniać zdjęć, filmów 

nagranych na terenie przedszkola z udziałem dzieci, pracowników placówki oraz pozostałych 

opiekunów  

 

Rozdziała VI 

Zasady dostępu dzieci do Internetu 

 

1. W przedszkolu dzieci nie mają możliwości korzystania z Internetu bez kontroli osób 

dorosłych, dlatego zagrożenie nie występuje. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VII 

Zasady bezpiecznych relacji personel przedszkola – dziecko 

 

1. Zabrania się stosowania przemocy fizycznej, w tym: 

- bicia, kopania, 

- szarpania, popychania, 

- policzkowania, 

i innych czynów wskazujących na przemoc fizyczną wobec dziecka. 

2. Zabrania się stosowania przemocy psychicznej, w tym: 

- zastraszania, grożenia, 

- wyzywania, przeklinania, 

- poniżania, szydzenia, wyśmiewania, 

- wywołania poczucia winy, 

- zabraniania kontaktów z innymi osobami, 

- etykietowania i innych czynów wskazujących na przemoc psychiczną wobec dziecka. 

3. Zabrania się stosowania wykorzystywania seksualnego. 

4. Zabrania się innych zachowań niedozwolonych, w tym: 

- niszczenia rzeczy osobistych, 

- zabierania rzeczy osobistych, 

- pozostawiania dzieci bez opieki, 

- zmuszania dzieci do jedzenia, 

- nienależytej uwagi kierowanej na dzieci i braku gotowości do natychmiastowej interwencji 

podczas zabaw w przedszkolu, na placu zabaw, podczas wycieczek i spacerów itp. 

5. Pracownik w razie potrzeby pomaga dzieciom w trakcie korzystania z toalety, w opanowaniu 

czynności higienicznych, samoobsługowych, nawyków kulturalnych. 

6. Stosowny w przedszkolu system nagród ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań  

i eliminowanie zachowań niepożądanych za pomocą motywacji, z uwzględnieniem praw 

dziecka i poszanowania godności; jest znany dzieciom i rodzicom/opiekunom. 

7. W przypadku naruszenia powyższych zasad oraz stwierdzenia krzywdzenia dziecka przez 

pracownika przedszkola dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem, ustalając kontakt 

zawierający działania eliminujące niepoprawne zachowanie oraz konsekwencje. 

 

Rozdział VIII 

Monitoring stosowania polityki 

 

1. Dyrektor placówki wyznacza wicedyrektora (lub innego pracownika) jako osobę 

odpowiedzialną za politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

2. Wicedyrektor przedszkola lub inna wyznaczona osoba są odpowiedzialni za monitorowanie 

realizacji polityki, za reagowanie na sygnały jej naruszenia oraz proponowanie zmian  

w polityce. 

3. Wicedyrektor przedszkola lub inna wyznaczona osoba przeprowadza wśród pracowników,  

raz w roku szkolnym, ankietę monitorującą poziom realizacji polityki. Wzór ankiety stanowi 

załącznik nr 4. 

4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany polityki oraz wskazywać jej 

naruszenia w placówce. 

5. Wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba opracowuje wypełnione przez pracowników 

placówki ankiety. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie 

przekazuje dyrektorowi przedszkola. 

6. Dyrektor/wicedyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej, w porozumieniu z radą 

pedagogiczną przedszkola, wprowadza do polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom 

przedszkola jej nowe brzmienie. 

 



Rozdział IX 

Przepisy końcowe 

 

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola i rodziców oraz 

opiekunów dzieci, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla 

pracowników, rodziców/opiekunów, na zebraniach z pracownikami, rodzicami/opiekunami 

lub na stronie internetowej przedszkola. 

3. Nauczyciele przedszkola dostarczają zaświadczenie o niekaralności, wszyscy pracownicy są 

zweryfikowani w rejestrze przestępstw na tle seksualnym. Dokumenty te dołącza się do akt 

osobowych pracowników. 

 

Uwaga – w przedszkolu działa społeczny organ reprezentujący rodziców/opiekunów – Rada Rodziców. 

 

 

 

 

Ogłoszono dnia: …................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 -Notatka ze zdarzenia 

Sulejówek , ………………………. 

Imię nazwisko dziecka, grupa/oddział 

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

Opis sytuacji, zdarzenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

podpis pracownika 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 - Wniosek o wgląd w sytuację rodziny 

Sulejówek, dnia............................... 

Do Sądu Rejonowego  

w.............................. 

Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Wnioskodawca:................................................(imię i nazwisko) 

ul................................................................................................ 

Uczestnicy postępowania:..........................................(imię i nazwisko) 

ul..................................................................................................... 

rodzice małoletniej:......................................................................... 

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka 

Wnoszę o: 

1. Wgląd w sytuację małoletniej.......................................................... i wydanie odpowiednich za-

rządzeń opiekuńczych. 

Uzasadnienie 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie. 

 

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

podpisy osoby reprezentującej instytucję 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 – Plan pomocy dziecku 

Plan pomocy dziecku 

1. Imię i nazwisko dziecka, grupa/oddział 

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

2. Przyczyna objęcia dziecka pomocą ( forma krzywdzenia) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia 

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

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

4. Opis planowanych działań podjętych przez wychowawcę. 

Data……………………………………. 

Działaniia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Spotkania z opiekunami dziecka. 

Data…………………………………….. 

Działanie 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

6. Forma podjętej interwencji. 

a) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

b) Wniosek o wgląd w sytuację dziecka. 

c) Inny rodzaj interwencji. 

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

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

7. Dane dotyczące interwencji 

( nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje) 

…………………………………………………………………………… 

Data interwencji ……………………………………….. 

8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka je uzyskała, działa-

nia placówki ,działania rodziców. 

Data……………………………………… 

Działanie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 



Załącznik nr 4 do Polityki ochrony dzieci: Monitoring standardów – ankieta 

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA 

1. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące w przedszkolu, w którym 

pracujesz?  

tak  nie 

2. Czy zapoznałeś się z dokumentem Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?  

tak  nie 

3. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?  

tak  nie 

4. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?  

tak  nie 

5. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem przez innego pracownika?  

tak  nie 

6. Czy masz jakie uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?  

tak    nie 

Jeśli tak to jakie? 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


