Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak

Procedura
udzielania pomocy
uczniom – ofiarom przemocy domowej

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak wraz
z zespołem nauczycieli uczących danego ucznia ocenia skalę problemu w kontekście
sytuacji rodzinnej ucznia. Wychowawca, pedagog i psycholog pozyskują informacje
o środowisku rodzinnym, gromadzą notatki służbowe z obserwacji ucznia na terenie
szkoły w czasie zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zajęć wychowania fizycznego.
2. Pedagog lub psycholog przeprowadza rozmowę z uczniem: wyjaśnia, że bicie dzieci
to łamanie prawa i poważna sprawa, która wymaga pomocy innych, zaufanych osób
informuje również o konieczności kontaktu z rodzicami, gwarantując bezpieczeństwo.
3. Pedagog lub psycholog sporządza notatkę opisującą wygląd dziecka, dolegliwości,
stan zdrowia, wykorzystuje informacje zgromadzone w trakcie spotkania z zespołem
nauczycieli uczących danego ucznia oraz działania podjęte przez siebie.
4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem, wychowawcą, psychologiem

wzywa

rodziców:
a) gdy znęca się ojciec, zaprasza matkę,
b) gdy znęca się matka, zaprasza ojca,
c) gdy znęcają się ojciec i matka szkoła może zaprosić dziadków lub prawnych
opiekunów dziecka.
5. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przemocy domowej wobec ucznia, zakłada
się uczniowi ,, Niebieską Kartę” część A, która stanowi ważny element w walce
z przemocą w rodzinie i tym samym wszczyna się procedurę ,,Niebieskiej Karty”.
Szkoła wypełnia tylko części I-XV,XII i XIX- XXI. Następnie przekazuje się
,,Niebieską Kartę” część B rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub osobie zgłaszającej
podejrzenie przemocy wobec dziecka. Nie otrzymuje jej sprawca przemocy domowej.
6. Procedura interwencyjna ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi
dotkniętemu przemocą domową, przeprowadza się ją w warunkach gwarantujących
swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności ucznia – o ile to możliwe w obecności
rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego.
7. W dalszej pracy wychowawczej wspiera się dziecko, zabiega o prawidłową jego
integrację, tworzy się atmosferę bezpieczeństwa i pełnej akceptacji.
8. Po dokonaniu niezbędnych formalności szkoła w przeciągu 7 dni od sporządzenia
,,Niebieskiej Karty” ma obowiązek przekazać ją przewodniczącemu komisji
interdyscyplinarnej powołanej przez gminę, który

analizuje możliwość podjęcia

działań mających na celu poprawę sytuacji ucznia, co do którego istnieje podejrzenie,
że jest dotknięty przemocą w rodzinie, monitoruje sytuację dziecka.

9. Kopia ,,Niebieskiej Karty”- A pozostaje w szkole.
10. Rozpoznanie przemocy w rodzinie i wypełnienie ,,Niebieskiej Karty” nie wymaga
zgody ucznia dotkniętego przemocą w rodzinie.
11. Wzór druku ,,Niebieskiej Kart” znajduje się w dokumentacji szkolnej i u pedagoga
szkolnego.
12. W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka:
dyrektor powiadamia policję, wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego oraz
prokuraturę rejonową o popełnieniu przestępstwa. Dalszy tok postępowania leży
w kompetencji tych instytucji. Równolegle powiadamia gminę lub pracownika
socjalnego.

