
DLA UCZNIA 

Jeżeli ktoś naruszył Twoje Prawa, jeżeli dzieje Ci się krzywda, jeżeli widzisz 

nieodpowiednie zachowania innych osób  powinieneś to zgłosić. W pierwszej kolejności  

porozmawiaj z rodzicami lub ze szkolnym pedagogiem, wychowawcą, nauczycielem, do 

którego masz zaufanie, dyrektorem szkoły. Każda z tych osób pomoże Ci w rozwiązaniu 

problemu, wskaże, co masz dalej robić, otoczy Cię opieką. 

W naszej szkole funkcjonuje również „skrzynka na sygnały”, do której możesz 

wrzucić list opisujący Twój problem. Skrzynka ta umieszczona jest na dolnym korytarzu, 

przy tablicy informacyjnej dla rodziców. 

Możesz także skorzystać z pomocy innych osób lub instytucji: 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka                                                                                     

To telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli zadzwonisz pod 

ten numer, będziesz mógł/mogła porozmawiać ze specjalistą, który postara Ci się pomóc.                  

Numer 0 800 12 12 12 jest bezpłatny. Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 

8:15-20:00*. 

Numer 112 to numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się 

w niebezpiecznej sytuacji. Zadzwoń pod ten numer, jeśli uważasz, że potrzebna jest 

interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia. 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła bezpłatny telefon zaufania dla dzieci                  

i młodzieży. Jeżeli czujesz się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod 

numer 116 111. Specjaliści porozmawiają z Tobą o każdym problemie, z którym nie 

potrafisz sobie poradzić i udzielą Ci pomocy. Telefon działa codziennie w godzinach 12:00 – 

22:00*. Pytania możesz też zadawać przez stronę internetową: www.116111.pl 

Komitet Ochrony Praw Dziecka udziela wszechstronnej pomocy i pomaga skontaktować się 

z różnymi specjalistami. Skorzystaj z formularza zamieszczonego na stronie: 

http://kopd.pl/kontakt/ekspert-on-line/ . 

*Godziny działania telefonów mogą ulec zmianie. 
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DLA RODZICÓW 

Rodzice! Jeżeli ktoś naruszył prawa Waszego dziecka, jeżeli dzieje się mu krzywda, 

jeżeli widzicie nieodpowiednie zachowania innych osób  powinniście  to zgłosić. W pierwszej 

kolejności  porozmawiajcie ze szkolnym pedagogiem, wychowawcą klasy, do której chodzi 

Wasze dziecko, nauczycielem, do którego macie zaufanie, dyrektorem szkoły. Każda z tych 

osób pomoże w rozwiązaniu problemu, wskaże, co dalej robić. 

W naszej szkole funkcjonują również: 

-  „skrzynka na sygnały”, zawieszona przy tablicy informacyjnej dla rodziców 

-  poczta elektroniczna dlarodzicow42@interia.pl 

 

Możesz także skorzystać z pomocy innych osób lub instytucji: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Ul. Czapliniecka 96 

97-400 Bełchatów 

Tel. 44 632 28 74 

e-mail: ppp_belchatow111@wp.pl 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ul. Wieluńska 72 

97-438 Rusiec 

Tel. 43 676 60 25 

e-mail: gopsrusiec@pro.onet.pl 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Ul. Czapliniecka 66 

97-400 Bełchatów 

Tel. 44 739 48 07 

e-mail: pcpr@powiat-belchatowski.pl 
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Policja 

Na policję można zadzwonić lub dokonać zgłoszenia osobiście  – zawsze, w sytuacji, kiedy 

naszemu dziecku grozi niebezpieczeństwo lub doszło do popełnienia przestępstwa. 

Numer alarmowy 112 

Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Ul. Okrzei 4 

97-400 Bełchatów 

Tel. 44 635 76 65 

e-mail: IIIrodzinny@belchatow.sr.gov.pl 

 

Pomocne organizacje 

Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi Centrum Interwencyjne, do którego można się 

zwracać o pomoc. Wszystkie formy pomocy oferowane w Centrum Interwencyjnym KOPD 

są bezpłatne. 

Komitet Ochrony Praw Dziecka 

Ul. Oleandrów 6 

00-629 Warszawa  

Tel. 22 626 94 19 

strona internetowa: www.kopd.pl 

e-mail: kopd@kopd.pl 

 

Rzecznik Praw Dziecka 

 

ul. Przemysłowa 30/32 

00-450 Warszawa 

telefon: (22) 583 66 00, 0 800 12 12 12 

 

strona internetowa: www.brpd.gov.pl 

e-mail: rpd@brpd.gov.pl  
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Telefony zaufania 

 

800 100 100 Telefon stanowi pomoc w sytuacjach  związanych z cyberprzemocą. Telefon jest 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 18.00 i jest  bezpłatny. W tych 

samych godzinach działa chat na stronie www.helpline.org.pl 

800 676 676 Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to bezpłatna Infolinia, która  

udziela  podstawowych informacji na temat  praw człowieka. Prawnicy  infolinii służą 

bezpośrednio poradą  lub kierują  sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny 

poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

www.rpo.gov.pl 
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