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Dziecko 
samo w domu

   

Kiedy dzieci mog¹ zostawaæ same w domu?

Kiedy dzieci s¹ same w domu
 

Jedn¹ z najwa¿niejszych decyzji jak¹ musz¹ podj¹æ rodzice, jest decyzja o tym, kiedy dziecko mo¿e 
zostaæ samo w domu na okres kilku godzin.

Akt Dziecko i Rodzina (The Child and Family Services Act) stwierdza, ¿e dzieci poni¿ej 10 lat nie 
powinny byæ zostawiane same w domu. Rodzice dzieci w wieku poni¿ej 10 lat s¹ prawnie 
odpowiedzialni za zapewnienie im sta³ego bezpieczeñstwa. Niemowlêta oraz ma³e dzieci musz¹ 
mieæ zapewnion¹ bezpoœredni¹ opiekê przez ca³y czas. Oczywiœcie my, w Children's Aid 
(Organizacji Pomocy Dzieciom), wiemy, ¿e rodzice od czasu do czasu zostawiaj¹ swoich 8-mio czy 
9-ciolatków samych, kiedy id¹ na dó³ odebraæ pocztê, lub wyjd¹ naprzeciwko do sklepu. Rodzice 
powinni przygotowaæ swoje dzieci na wszelkie niebezpieczeñstwa, a tak¿e musz¹ sobie zdawaæ 
sprawê z tego, jak doros³e i odpowiedzialne s¹ ich dzieci w sytuacjach kiedy s¹ pozostawione same.

W przypadku dzieci powy¿ej lat 10, odpowiedzialnoœæ prawna rodziców polega na zapewnieniu im 
dobrej opieki do lat 16.  To wymaganie ma na celu pomóc rodzicom w podejmowaniu powa¿nych 
decyzji o opiece nad swoimi dzieæmi. Rodzice powinni pamiêtaæ, ¿e wiek dziecka nie zawsze 
odpowiada jego poziomowi dojrza³oœci lub odpowiedzialnoœci. Niektóre dzieci w wieku lat 10 potrafi¹ 
zaj¹æ siê sob¹ przez kilka godzin. Inne dzieci w tym samym wieku, a nawet starsze, nie potrafi¹. 
Rodzice musz¹ zdecydowaæ, kiedy dziecko mo¿e byæ pozostawione bez opieki, i na jak d³ugo.

Niniejsza broszurka zawiera listê wskazówek pomocnych w podejmowaniu decyzji kiedy mo¿na 
dziecko zostawiæ samo.

Mo¿liwoœci twojego dziecka
� Czy dziecko potrafi zaj¹æ siê sob¹? Czy mo¿e siê samo ubraæ, wybraæ bezpieczne zajêcie, 

zapamiêtaæ i wykonywaæ polecenia, a tak¿e czy mo¿e zadbaæ o mieszkanie?
  

� Czy dziecko wykazuje, ¿e jest rozs¹dne i umie samodzielnie rozwi¹zywaæ problemy?
  

� Czy dziecko ma specjalne potrzeby, które mog¹ utrudniæ wykonywanie podstawowych czynnoœci 
jak pójœcie do ³azienki, zawo³anie pomocy, albo opuszczenie domu w wypadku gro¿¹cego 
niebezpieczeñstwa?

  

� Czy ty, szko³a lub lekarz zauwa¿yliœcie jakiekolwiek problemy w zachowaniu, które 
stwarza³yby ryzyko dla dziecka gdyby zosta³o pozostawione samo? Na przyk³ad, dzieci które 
maj¹ sk³onnoœci do samookaleczenia, agresji, podpalania, b³¹dzenia, niszczenia sprzêtów lub 
s¹ niezdolne do wykonywania poleceñ, mog¹ byæ ryzykiem dla samych siebie lub innych, je¿eli 
nie s¹ pilnowane.

  

� Pozostawianie bez opieki takiego dziecka, które potrzebuje osobistej pomocy pracownika 
socjalnego lub asystenta nauczyciela w szkole nie by³oby zbyt rozs¹dne.

  

� Nale¿y te¿ zastanowiæ siê nad tym, na jak d³ugo dziecko mo¿e byæ pozostawione samo. Je¿eli 
bêdzie to okres d³u¿szy, oznacza to, ¿e dziecko bêdzie odpowiedzialne za wiêcej czynnoœci, 
wymagaj¹cych wiêkszej dojrza³oœci i mo¿liwoœci dziecka. Nawet dzieci w wieku od 14 do 16 lat 
nie mog¹ byæ pozostawiane bez opieki, przez kilka dni, bez jakiegokolwiek planu na wypadek 
niebezpieczeñstwa.

Dziecko samo w domu
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Reakcja dziecka 
  

� Zanim zostawisz dziecko samo, sprawdŸ co dziecko czuje. Zapytaj czy boi siê czegoœ, albo czy 
czuje siê na si³ach, aby podo³aæ sytuacji.

 
� Pomyœl jak dziecko reaguje na stres. Jakie by³o jego zachowanie w trudnych sytuacjach w 

przesz³oœci? Czy jego reakcja by³aby inna, gdyby ta sama sytuacja powtórzy³a siê kiedy jest 
samo w domu?

Do czego jesteœ zobowi¹zany/zobowi¹zana
  

� Jesteœ odpowiedzialny/odpowiedzialna za dziecko dopóki nie ukoñczy ono lat 16. Jako ktoœ, kto 
opiekuje siê dzieckiem codziennie, jesteœ najlepsz¹ osob¹ do podjêcia decyzji o tym, kiedy 
dziecko mo¿e byæ pozostawione samo i na jak d³ugo. 

� Kiedy dziecko jest w domu samo, musi byæ ustalony jasny i niezawodny sposób, aby mog³o siê 
z tob¹ skontaktowaæ. Musisz mieæ mo¿liwoœæ szybkiego powrotu do domu lub zapewniæ, aby 
ktoœ doros³y by³ na zawo³anie w razie niebezpieczeñstwa. Utrzymuj kontakt z dzieckiem przez 
ca³y czas, i regularnie sprawdzaj co siê dzieje, aby mieæ pewnoœæ, ¿e dziecko jest bezpieczne i 
spokojne.

� Musisz mieæ pewnoœæ, ¿e twoje dziecko jest przygotowane na wypadek jakiegokolwiek 
niebezpieczeñstwa, które mo¿e siê zdarzyæ kiedy jest samo, jak na przyk³ad, po¿ar lub 
choroba.

� Twoje dziecko potrzebuje wskazówek co zrobiæ, kiedy ktoœ zapuka do drzwi, albo zadzwoni do 
ciebie, kiedy jesteœ poza domem.

� Musisz ustaliæ wyraŸne regu³y co do tego kiedy, i czy w ogóle, mog¹ byæ zaproszeni do domu 
koledzy, w momencie kiedy twoje dziecko jest tam samo bez opieki.

� Sytuacje, kiedy rodzina prze¿ywa momenty stresu, takie jak separacja, przeprowadzka, lub 
œmieræ cz³onka rodziny, nie s¹ odpowiednim okresem, aby zostawiaæ dziecko samo w domu.

Œrodowisko twojego dziecka

� Zastanów siê w jakim œrodowisku mieszkasz. Czy s¹siedztwo wokó³ domu jest bezpieczne? 
Czy ty sam/sama, lub ktoœ z rodziny, jesteœ nara¿ony/ nara¿ona na przemoc lub 
przeœladowanie? Czy mieszkaj¹ w pobli¿u osoby, do których twoje dziecko mo¿e zwróciæ siê o 
pomoc w razie potrzeby? Je¿eli masz jakiekolwiek zastrze¿eni co do bezpieczeñstwa w okolicy 
gdzie mieszkasz, to lepiej by³oby nie zostawiaæ dzieci samych w domu bez opieki.

 � Czy twój dom jest bezpiecznym miejscem? Zanim powierzysz dziecku odpowiedzialnoœæ za 
siebie samego, musisz upewniæ siê, ¿e jest w domu lista numerów telefonicznych, gdzie mo¿na 
zadzwoniæ w razie wypadku, w³¹cznie z numerami osób doros³ych, które mog¹ pomóc w razie 
potrzeby. Dla zapewnienia bezpieczeñstwa, twój dom powinien byæ wyposa¿ony w sprawny 
alarm do wykrywania czadu oraz alarm przeciwpo¿arowy, a tak¿e w dobrze sprawdzony plan 
ewakuacji na wypadek po¿aru.

 � Nie trzymaj w domu takich niebezpiecznych rzeczy jak trucizn, niezabezpieczonej broni palnej, 
oraz ods³oniêtych przewodów elektrycznych.

 � Ustal wyraŸne zasady u¿ywania domowych urz¹dzeñ elektrycznych. Zdecyduj, w jakim wieku 
twoje dziecko, które jest samo w domu, otrzyma pozwolenie na u¿ywanie kuchenki, ¿elazka lub 
innych urz¹dzeñ. Dziecko, które jest wystarczaj¹co odpowiedzialne aby zostaæ samo przez 
kilka godzin, mo¿e nie byæ odpowiedzialne aby gotowaæ lub pos³ugiwaæ siê kuchenk¹ 
mikrofalow¹. 
 
 


