
 
W środę 11 marca 2015 r. w Sejmie, podczas ogólnopolskiej konferencji inaugurującej 

program certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania  

z zakresu ochrony dzieci przed przemocą, nasze przedszkole  

otrzymało prestiżowe wyróżnienie, certyfikat:  

CHRONIMY DZIECI. 

 

 

 

Od września 2013 r. wspólnie z całą społecznością przedszkolną, uczestniczyliśmy  

w pilotażowym etapie wdrażania programu, który obecnie ma już zasięg ogólnopolski  

i stanowi jeden z ważnych elementów Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna 

szkoła”.  

Otrzymanie certyfikatu CHRONIMY DZIECI to wielka radość i duma, ale przede 

wszystkim ogromna odpowiedzialność i zobowiązanie  

dla całej społeczności przedszkolnej. 



Certyfikat potwierdza, że w naszym przedszkolu: 

• nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka; 

• wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka 

oraz jak podejmować interwencję w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest 

ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie; 

• wszystkie dzieci dowiadują się jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi, 

rówieśnikami w realnym świecie oraz w Internecie; 

• rodzice dowiadują się jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad 

bezpieczeństwa.  

 

W naszym przedszkolu obowi

wewnętrzny zawierający szczegółowe regulacje w zakresie 

ochrony dziecka przed krzywdzeniem.

Ustanowienie tego dokumentu jest deklaracją realizowania w placówce praw dziecka, 

ułatwia reagowanie na niepokojące sytuacje oraz definiuje jasne procedury interwencji 

w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka. Zapisy „Polityki Ochrony Dzieci” 

dotyczą
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