załącznik nr 1
do Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem
w PP nr 1 w Pszowie
PROCEDURA ZGŁASZANIA PODEJRZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA INTERWENCJI
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 IM. MISIA USZATKA W PSZOWIE
1.
Wszyscy członkowie personelu przedszkola i wolontariusze powinni zwracać baczną uwagę
na sygnały, które mogą wskazywać na to, że jakieś dziecko potrzebuje pomocy, pamiętając, że w
Polsce istnieje ustawowy obowiązek powiadamiania odpowiednich instytucji ( policja, prokuratura,
sąd rodzinny) o krzywdzeniu dziecka. W przypadku podejrzenia o stosowaniu wobec dziecka
przemocy w rodzinie istnieje obowiązek wypełnienia " Niebieskiej Karty - A"
2.

Każde podejrzenie krzywdzenia dziecka powinno być potraktowane poważnie.

3.
Konieczność zgłoszenia danego przypadku zachodzi gdy:
•
pracownik przedszkola, podejrzewa że dziecko jest krzywdzone
•
dziecko ujawniło doświadczenia krzywdzenia
•
zgłoszono podejrzenie krzywdzenia lub wykorzystywania dziecka przez kogoś z personelu
•
zgłoszono podejrzenia krzywdzenia dziecka przez przez innego wychowanka w sytuacji
przewagi ze względu na wiek.
1.
W przypadku podjęcia przez pracownika personelu adm.-technicznego placówki podejrzenia,
że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji
nauczycielowi prowadzącemu grupę w celu weryfikacji.
2.
W przypadku podjęcia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko zostało
skrzywdzone przez kogoś z personelu przedszkola informuje o tym fakcie dyrektora przedszkola.
3.
W w/w przypadku dyrektor podejmuje działania mające na celu weryfikację podejrzenia. W
przypadku potwierdzenia podejrzenia podejmuje działania mające na celu zapewnienia dziecku
bezpieczeństwa, opracowanie planu pomocy oraz dokonuje zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia
dziecka do właściwych instytucji.
4.
Nauczyciel prowadzący grupę, w której jest dziecko, w stosunku do którego podjęto
podejrzenie, że jest krzywdzone, jest zobowiązany do weryfikacji podejrzenia przez np. zebranie
informacji o obserwacjach innych nauczycieli, pracowników przedszkola, dokonania analizy prac
plastycznych dziecka, dyskretne przeprowadzenie w miarę możliwości oględzin ciała dziecka,
przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem.
5.
W razie potwierdzenia się podejrzeń nauczyciel informuje o podejrzeniu krzywdzenia
dziecka dyrektora przedszkola.
6.
Dyrektor przedszkola nadzoruje przebieg postępowania wyjaśniającego i opracowanie planu
pomocy dziecku w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji
zgodnie z zapisami funkcjonującej w przedszkolu polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w
Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie.
7.
Każdy przypadek zgłoszenia podejrzenia o krzywdzeniu dziecka odbierający zgłoszenie
odnotowuje w rejestrze zgłoszeń podejrzeń o krzywdzeniu dziecka, który stanowi załącznik do
procedury.
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podejrzeń o krzywdzeniu dziecka
lp

Imię i nazwisko
dziecka

Podejrzewana forma krzywdzenia dziecka
( w tym imię i nazwisko osoby dokonującej
czynu)

Imię i nazwisko
osoby dokonującej
zgłoszenia

