PROCEDURA
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POBICIA DZIECKA W DOMU –
WSZCZĘCIE PROCEDURY „NIEBIESKA KARTA”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOCKU
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W sytuacji zauważenia w Szkole przypadku ucznia doznającego przemocy w domu lub
ucznia zgłaszającego taką sytuację należy zawiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę
i pedagoga szkolnego.
Następnie nauczyciel wraz z pielęgniarką szkolną i pedagogiem szkolnym oglądają wskazane
przez dziecko ślady pobicia.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie nauczyciel lub
pedagog szkolny zawiadamia Dyrektora Szkoły i sporządza notatkę służbową.
Wszczęcie procedury następuje w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia
przemocy w rodzinie poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez
pedagoga szkolnego lub Dyrektora.
Formularz „Niebieska Karta – A” wypełnia się w obecności ucznia, co do którego istnieje
podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie.
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności
podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności Rodzica.
Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec
dziecka są Rodzice, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej
osoby najbliższej np. drugiego Rodzica, starszego rodzeństwa, dziadków.
Rozmowa z dzieckiem, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą
w rodzinie i jego opiekunem, może odbywać się w obecności psychologa szkolnego.
Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” Rodzicowi dziecka, co do którego istnieje
podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska
Karta – B”. Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
Formularz „Niebieska Karta – A” przekazuje się wciągu 7 dni od wypełnienia do Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku, a jego kopię
przechowuje pedagog szkolny.
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej powoływana jest grupa robocza do przekazanej przez
Szkołę karty. Na spotkanie grupy zaproszeni są: dzielnicowy, pracownik OIK, pracownik
oświaty, przedstawiciel służby zdrowia. Na spotkaniu dokonuje się analizy sytuacji rodziny
i wypełnia się formularz „Niebieska Karta – C”.
Zakończenie procedury następuje w przypadku: ustania przemocy w rodzinie
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie
oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięcia o braku
zasadności podejmowania działań.
Zakończenie procedury udokumentowane jest w formie protokołu podpisanego przez
przewodniczącego grupy roboczej. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty
uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.
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W ramach procedury przedstawiciel oświaty:
1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie,
2) udziela kompleksowych informacji o:
a)
możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia: w szczególności pomocy
psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, w tym o instytucjach
i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych
przemocą w rodzinie,
b)
możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji
osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia
osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
4) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz
informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

