Fałkowo 11 maja 2016 r.

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci
obowiązujące w Szkole Podstawowej w Fałkowie

W przypadku podejrzenia, uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka, należy
poinformować dyrektora, pedagoga, wychowawca*. Jeśli nastąpiło uszkodzenie ciała należy
skontaktować się z higienistką szkolną bądź wezwać pogotowie. Należy sporządzić notatkę
służbową.
JEŚLI SPRAWCĄ JEST:
1. Pracownik
 W przypadku negatywnego zachowania pracownika placówki(np. ośmieszanie,
dyskryminowanie, mobbing) - osobna rozmowa z dzieckiem i jego
rodzicami/opiekunami prawnymi poinformowanie o zaistniałej sytuacji i ustalenie
planu pomocy dziecku; z pracownikiem - ustalenie kontraktu zawierającego działania
eliminujące oraz konsekwencji.
 W przypadku przestępstwa popełnionego na szkodę dziecka - osobna rozmowa z
dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi poinformowanie o zaistniałej
sytuacji i ustalenie planu pomocy dziecku; rozmowa z dyrektorem i sprawcą- dyrektor
informuje o posiadanej relacji ze zdarzenia także o obowiązku złożenia
zawiadomienia na policję lub do prokuratury (obowiązek wynika z art.304 k.p.k)
 Wdrożenie zaplanowanych działań i monitoring sytuacji.
 Jeśli zaplanowane działania nie przyniosły efektu należy podjąć w stosunku do osoby
krzywdzącej dziecko działania wynikające z Karty Nauczyciela lub kodeksu pracy.
2.Osoba ze środowiska rodzinnego
 W przypadku przemocy fizycznej, psychicznej wobec dziecka, dziecko świadkiem
przemocy w rodzinie:
- rozmowa z dzieckiem
- rozmowa z rodzicem/opiekunem prawnym o zaistniałej sytuacji, poinformowanie o
wypowiedziach dziecka wskazujących na doświadczenie krzywdzenia,
poinformowanie o ustawowym obowiązku podjęcia interwencji prawnej,
poinformowanie o placówkach świadczących pomoc, ustalenie kontraktu
zawierającego działania eliminujące oraz konsekwencje gdy zaplanowane działania
nie przyniosą efektu. Należy ustalić plan pomocy dziecku (wsparcie go przez
placówkę, skierowanie do specjalistycznej placówki wsparcia)
-uruchomienie procedury "Niebieskiej Karty" lub złożenie wniosku do sądu
rodzinnego o wgląd w sytuacje rodziny dziecka.
- zakończenie działań i monitoring sytuacji
 W przypadku zagrożenia dobra dziecka jak zaniedbania fizycznego, psychicznego,
konflikty około rozwodowe zagrażające dobru dziecka, niezaspokajanie
podstawowych potrzeb dziecka, zaniedbanie, rodzic opiekun nadużywający substancji
zmieniających świadomość:
- rozmowa z dzieckiem

- rozmowa z rodzicem/opiekunem prawnym o zaistniałej sytuacji, poinformowanie o
wypowiedziach dziecka wskazujących na doświadczenie krzywdzenia,
poinformowanie o ustawowym obowiązku podjęcia interwencji prawnej,
poinformowanie o placówkach świadczących pomoc, ustalenie kontraktu
zawierającego działania eliminujące oraz konsekwencje gdy zaplanowane działania
nie przyniosą efektu. Należy ustalić plan pomocy dziecku (wsparcie go przez
placówkę, skierowanie do specjalistycznej placówki wsparcia)
- uruchomienie procedury "Niebieskiej Karty" lub złożenie wniosku do sądu
rodzinnego o wgląd w sytuacje rodziny dziecka.
- wdrożenie zaplanowanych działań i monitoring sytuacji
 W przypadku podejrzenia o popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka:
- dyrektor placówki składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury (obowiązek
wynika z art.304 k.p.k.)
- należy monitorować sytuację
- jeśli zaplanowane działania przyniosły efekt to należy zakończyć działania, jeśli
zaplanowane działania nie przyniosły efektu należy złożyć wniosek do sądu
rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny dziecka (na mocy art.572 k.p.c.)
3.Rówieśnik:
 W przypadku, gdy sprawca ma poniżej 13 lat należy:
- przeprowadzić rozmowę z osobami uwikłanymi w przemoc: sprawcą, świadkiem ,
ofiarą
- przeprowadzić rozmowę z rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci informując ich o
zaistniałej sytuacji, ustalić plan pracy z dziećmi i rodzicami
- wyeliminować zachowania niepożądane poprzez przeanalizowanie pozycji ofiary,
sprawcy i świadka w szkolnych grupach rówieśniczych, biorąc pod uwagę mocne
strony a także niezaspokojone potrzeby zaplanować konkretne formy pracy z grupą,
rozpatrzyć sytuację w kontekście środowiska rodzinnego
- wdrożyć zaplanowane działania i monitorować sytuację
-jeśli działania przyniosły pożądany skutek należy zakończyć działanie, a jeśli nie a
sprawca przejawia demoralizację należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wgląd
w sytuację rodziny dziecka rozważyć zmianę planu naprawczego.
 W przypadku gdy sprawca ma powyżej 13 lat a mniej niż 17 i dopuścił się czynu
zabronionego dyrektor placówki składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury
(obowiązek wynika z art. 304 k.p.k) lub do sądu rodzinnego.
* dyrektor, pedagog, wychowawca - zespół do ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Wprowadzono zarządzeniem wewnętrznym dyrektora szkoły Nr 6/2016 z dnia 11 maja
2016 roku.

