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Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych  
wobec dzieci w Przedszkolu nr 11  w Siemianowicach Śl.

Podstawa prawna :  Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia 18 sierpnia  2015 r.  w sprawie
zakresu  i  form  prowadzenia  w  szkołach  i  placówkach  systemu  oświaty  działalności  wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (t.jDz. U z 2020 poz.1449)

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych- zadania pracowników
przedszkola:

Dyrektor przedszkola:

1. Realizuje  zadania  wynikające  ze  Statutu  Przedszkola  nr  11  w
Siemianowicach Śl.

2. Monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych,
zapobiegawczych i interwencyjnych. 

3. Na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych
pracowników  przedszkola  o  podejmowanych  przez  nich  działaniach
wynikających  z realizacji strategii. 

4. Podejmuje  stosowne  decyzje  tak,  aby  każda  interwencja  była
przeprowadzona   z  zachowaniem  wszelkich  praw  zarówno
wychowanków, jak i ich rodziców. 

Nauczyciele:

1. Systematycznie  prowadzą edukację  prozdrowotną,  promocję  zdrowia
psychicznego i zdrowego stylu życia wśród wychowanków. 

2. Wspierają  dzieci   zagrożone  uzależnieniem,  rozwijają  ich  poczucie
własnej  wartości  oraz  motywują  do  podejmowania  różnych  form
aktywności,   zaspokajającej  ich  potrzeby  psychiczne  i  społeczne,
rozwijającej zainteresowania i umiejętności psychospołeczne. 

3. Uczestniczą  w  WDN  oraz  kursach,  szkoleniach,  konferencjach  z
zakresu  profilaktyki  uzależnień  i  innych  problemów   dzieci  oraz
sposobów podejmowania  wczesnej  interwencji  w sytuacji  zagrożenia
uzależnieniem. 

4. Wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z wychowankami  i ich rodzicami
informując  o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy
się  z  zagrożeniem  bezpieczeństwa  oraz  może  doprowadzić  do
uzależnienia. 

5. Wychowawcy  dokonują  diagnozy  sytuacji  wychowawczej,  przejawów
zachowań ryzykownych wychowanków swojej grupy, sytuacji życiowej
rodzin dysfunkcyjnych. 

6. Wychowawcy  grup   i  nauczyciele  współpracują  z  pedagogiem
przedszkolnym w  zakresie  realizowania  zagadnień  profilaktycznych,
wychowawczych i edukacji prozdrowotnej. 

Pedagog przedszkolny: 

1. Prowadzi  indywidualne  konsultacje  dla   rodziców  i  nauczycieli
dotyczące  minimalizowania  skutków  zachowań  ryzykownych  wśród
dzieci . 
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2. Systematycznie  rozpoznaje  i  diagnozuje  zagrożenia  związane  z
uzależnieniem  (ankiety  skierowane  do   rodziców,  nauczycieli,
obserwacje diagnozujące, rozmowy kierowane, indywidualne rozmowy
z dziećmi , konsultacje  z wychowawcami, nauczycielami i pozostałymi
pracownikami przedszkola). 

3. Prowadzi  działalność  informacyjną,  która  obejmuje  upowszechnianie
wśród   rodziców,  nauczycieli  i  innych  pracowników  przedszkola
informacji  na  temat  szkodliwości  środków  lub  substancji,  których
używanie jest zagrożeniem dla zdrowia i życia dzieci. 

4. Dostarcza osobom zainteresowanym informacji  na temat  dostępnych
form pomocy  (placówki  i  organizacje  wspierające  dziecko  i  rodzinę,
placówki świadczące pomoc społeczną rodzinie, punkty konsultacyjne
dla  osób  z  problemem uzależnienia,  placówki  leczenia  uzależnień  i
współuzależnienia, organizacje pozarządowe służące pomocą rodzinie,
inne).

5. Współpracuje  z  instytucjami  i  organizacjami  wspierającymi  dziecko,
rodzinę i szkołę w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży. 

6. Organizuje  i  uczestniczy  w  WDN  oraz  w  warsztatach,  szkoleniach,
kursach organizowanych przez placówki zajmujące się tą działalnością.

7. Współpracuje z dyrekcją przedszkola , wychowawcami, nauczycielami i
innymi  pracownikami   we  wszystkich  działaniach  mających  na  celu
redukowanie  zachowań  ryzykownych  dzieci  ,  w  sytuacjach
wymagających interwencji lub  w sytuacjach wymagających udzielenia
pomocy wychowankowi, który znalazł się w sytuacji kryzysowej. 

Pracownicy administracji i obsługi przedszkola:

1. Uczestniczą w organizowanych w szkole szkoleniach z 
funkcjonariuszami Policji na temat reagowania w sytuacjach 
kryzysowych mających miejsce na terenie przedszkola.

2. Informują dyrektora przedszkola lub pedagoga przedszkolnego, 
wychowawcę lub nauczyciela  o każdej zaobserwowanej sytuacji 
kryzysowej, wymagającej interwencji pracownika przedszkola. 

Współpraca  z  rodzicami  w  zakresie  działań  wychowawczych,
zapobiegawczych prozdrowotnych oraz interwencyjnych

 

1. Włączanie  rodziców do akcji,  programów,  uroczystości   promujących
zdrowy styl życia. 

2. Szkolenia dla rodziców w ramach profilaktyki  uzależnień od środków
psychoaktywnych.

3. Spotkania  z  rodzicami  wychowawców  i  pedagoga  przedszkolnego,
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przedstawianie diagnozy problemów uzależnień, przekazywanie ulotek
informacyjnych, indywidualne wskazówki, porady. 

4. Publikacje  w  gazetce  przedszkolnej  oraz  na  stronie  internetowej
materiałów informacyjnych, a także na tablicy informacyjnej. 

Dostosowanie  treści  i  formy  zajęć  profilaktycznych  do  zachowań
ryzykownych dzieci  oraz stopnia zagrożenia

1. Wychowawcy  grup   na  podstawie  obserwacji   decydują  wspólnie  z
pedagogiem  przedszkolnym  o  rodzaju  działań  profilaktycznych
stosowanych wobec wychowanków. 

2. Wychowawca uwzględnia uwagi innych nauczycieli oraz pracowników
administracji  i  obsługi  przedszkola.  Działania  dostosowane  są  do
wieku, wiedzy, poziomu zagrożenia wychowanków.

Metody współpracy przedszkola z policją, strażą miejską

1. Stała  współpraca  i  wymiana  doświadczeń  dyrektora  przedszkola  ,
pedagoga przedszkolnego  w zakresie profilaktyki zagrożeń, 

2. Spotkania tematyczne dla dzieci  z udziałem funkcjonariuszy policji  i
straży  miejskiej   m.in.  dot.  zasad  bezpieczeństwa,  zachowań
ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

3. Informowanie  policji  o  zdarzeniach  na  terenie  przedszkola
posiadających  znamiona  przestępstwa,  stanowiących  zagrożenie  dla
życia i zdrowia wychowanków  oraz o  przejawach demoralizacji dzieci, 

4. Udzielanie  przez  policję  i  straż  miejską   pomocy  w  rozwiązywaniu
trudnych problemów, które zaistniały na terenie przedszkola, 

Wewnątrzszkolne  doskonalenie  nauczycieli  w  zakresie  profilaktyki
uzależnień  i  innych  problemów  dzieci  i  młodzieży  oraz  sposobu
podejmowania  wczesnej  interwencji  w  sytuacji  zagrożenia
uzależnieniem

1. Wewnątrzprzedszkolne doskonalenie nauczycieli uwzględnia tematykę 
związaną z profilaktyką uzależnień. 

2. Nauczyciele  omawiają sposoby realizacji zajęć o charakterze 
profilaktycznym wynikające m.in. z podstawy programowej .

3. Nauczyciele mogą także korzystać z materiałów gromadzonych w 
bibliotece przedszkolnej.
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola
odbiera  rodzic  (opiekun  prawny)  będący  pod  wpływem  alkoholu  lub
narkotyków:

1. Powiadamia dyrektora placówki

2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka

rodziny, którego zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola

3. Sporządza  notatkę  służbową  z  zaistniałego  zdarzenia  po  zakończeniu  działań

interwencyjnych

W przypadku gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w

przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców dyrektor placówki po konsultacji z

najbliższą   jednostką  Policji podejmuje decyzję o dalszych krokach;

Policja  może  rozeznać  się  w  sytuacji  domowej  dziecka  –  sprawdzić  czy  rodzice

przebywają w domu  

-  podjąć  decyzję,  że  wychowawca  może  odprowadzić  dziecko  do  domu  (jeżeli  są

rodzice to dziecko zostaje pod opieką rodziców)

-  gdy  nie  ma  rodziców  w  domu  wspólnie  z  Policją  podejmuje  decyzję  dotyczącą

dalszego  postępowania  w  danej  sytuacji  (np.  zabrania  dziecka  do  pogotowia

opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej)

- Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej  sytuacji  oraz

zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola;

4. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z

przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może

rozpoznać  sytuację  domową  i  rodzinną  dziecka  jeżeli  zachodzi  taka  konieczność

powiadomienia  o  tym  fakcie  policję  (specjalisty  ds.  nieletnich)-  celem  rozeznania

sytuacji domowej i rodzinnej dziecka a następnie  powiadamia  sąd rodzinny.
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W przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane  przez osobę

niepełnoletnią, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki

2. Nie  wydaje  dziecka  i  jednocześnie  zawiadamia  o  tym  fakcie  rodziców  lub  osobę

uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji

3. Uzgadnia, kto odbiera dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie

widnieje na liście osób upoważnionych do odbioru dziecka – przedkłada upoważnienie

podpisane  przez  rodziców  (prawnych  opiekunów),  legitymujących  się  dokumentem

potwierdzającym tożsamość w celu weryfikacji.

4. Sporządza  notatkę  służbową  z  zaistniałego  zdarzenia  po  zakończeniu  działań

interwencyjnych

W przypadku,  gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną

dyrektor zwraca się   do najbliższej jednostki policji o pomoc w celu rozeznania sytuacji

domowej dziecka. Po konsultacji z jednostką policji wspólnie podejmują decyzję, co do

dalszych kroków postępowania  w danej sytuacji: 

-   gdy  nie  ma  rodziców  w  domu  wspólnie  z  Policją  podejmuje  decyzję  dotyczącą

zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej 

-  Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej  sytuacji  oraz

zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola;
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W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z

przedszkola  po  godzinach  urzędowania  placówki,  wychowawca

powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki

2. Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej

3. Dyrektor placówki wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który

łamie regulamin przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania;

zobowiązuje go do przestrzegania regulaminu przedszkola;

4. Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka  w przedszkolu

5. W  przypadku  gdy  rodzice/opiekunowie  nadal  odbierają  dziecko  z  przedszkola  po

godzinach urzędowania dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o

rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka Następnie powiadamia pisemnie o tym fakcie

policję, a w następnej kolejności sąd do spraw rodzinnych i nieletnich

6. Skreśla dziecko z listy wychowanków przedszkola.
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W przypadku gdy otrzymuje informacje,  że istnieje sytuacja,  w której
dziecko  pozostawione  jest  w  domu  bez  opieki,  zaniedbane
wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia dyrektora placówki

2. Powiadamia  osobę,  która  przekazuje  informację  o  możliwości  powiadomienia

odpowiednich instytucji ( prawnych lub pozaprawnych ) o zaistniałej sytuacji;

3. Dyrektor wspólnie z wychowawcą ustala następujące kroki postępowania: rozmowa z

rodzicami;  wskazanie  instytucji  pomocowych;  przeprowadza  wizytę  domową  celem

określenia  sytuacji  rodzinnej  dziecka;  zwraca  się  do   najbliższej  jednostki  policji  z

prośba o rozeznanie w sytuacji  rodzinnej  i  domowej  dziecka;  w sytuacji,  gdy  nadal

sytuacja nie ulega zmianie powiadamia najbliższą jednostkę policji celem wyjaśnienia, a

potem powiadamia sąd rodzinny

4. Sporządza dokumentację w formie notatki służbowej
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W  przypadku  gdy  wychowawca  znajduje  na  terenie  przedszkola
niebezpieczne przedmioty i rzeczy powinien podjąć następujące kroki:

1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy  przed dostępem do

niej osób niepowołanych 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola 

3. Przeprowadza  z  rodzicami  rozmowę  celem  zobowiązania  ich  do  dokładniejszego

pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera z domu do przedszkola;

4. Sporządza  notatkę  służbową  z  zaistniałego  zdarzenia  po  zakończeniu  działań

interwencyjnych.

5. W  przypadku  niemożności  usunięcia  zagrożenia,  należy   wyprowadzić  dzieci,

powiadomić dyrektora i odpowiednie służby (straż pożarna, policja)

6. W czasie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.
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W  przypadku  gdy  na  terenie  przedszkola  zdarzy  się  dziecku
nieszczęśliwy  wypadek  wychowawca  powinien  podjąć  następujące
kroki:

1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej. 

2. Powiadamia dyrektora placówki

3. Jeżeli  zdarzenie  zagraża  życiu  dziecka  i   wymaga  natychmiastowej  interwencji

lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców;

4. Niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku,

gdy zdarzenie nie  zagraża życiu  dziecka i  nie  wymaga natychmiastowej  interwencji

lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania ( postępuje zgodnie z

sugestią rodziców)

5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

Lekkie obrażenie ( otarcie, skaleczenie itp.)

1. Nauczyciel udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę.

2. Powiadamia dyrektora placówki.

3. Powiadamia  rodziców  (prawnych  opiekunów)  dziecka  o  okolicznościach  powstania

obrażeń.

4. Dokonuje zapisu w zeszycie wypadków

Poważny wypadek.

1. Nauczyciel udziela doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę,

2. Powiadamia dyrektora placówki.

3. Niezwłocznie powiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) o nieszczęśliwym wypadku.

Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i  nie wymaga natychmiastowej interwencji

lekarskiej wspólnie w rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z

sugestią rodziców, spisuje notatkę z rozmowy)

4. Jeżeli  zdarzenie  zagraża  życiu  dziecka  i  wymaga  natychmiastowej  interwencji

lekarskie,  wzywa  pogotowie  ratunkowe,  powiadamia  natychmiast  dyrektora

przedszkola, a potem powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 

5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
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POSTĘPOWANIE  NAUCZYCIELA  W  SYTUACJACH  STWIERDZENIA
ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECKA, WOBEC KTÓREGO STOSOWANA JEST
PRZEMOC W RODZINIE LUB ZACHOWANIA AGRESYWNE"     

Zadania i rola placówek oświatowych w świetle obowiązujących przepisów

1.W  sytuacjach  drastycznych:  przemocy  wobec  dziecka,  wykorzystania  seksualnego,

rażącego naruszenia prawa, zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka prawo nie pozwala

na dowolność i  zdanie się na własne odczucia.  Stosowne przepisy stanowią o tzw.

społecznym  bądź  prawnym  obowiązku  powiadomienia.  Każdy,  komu  znane  jest

zdarzenie  zagrażające  dobru  dziecka  lub  działanie  rodziców  na  jego  szkodę,

obowiązany jest powiadomić o tym sąd.

2.Obowiązek ten spoczywa w szczególności na urzędach administracji publicznej, takich

jak:  urzędy  stanu  cywilnego,  sąd,  policja,  placówki  oświatowe,  szkoły,  urzędy

państwowe i samorządowe, prokuratura, opiekunowie społeczni, placówki i instytucje

zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie, które powzięły taką informację w związku ze

swoją działalnością 

3.Na  pracownikach  instytucji  publicznych  i  niepublicznych  pracujących  z  dziećmi

spoczywa  szczególny  obowiązek  reagowania  na  wszelkie  przypadki  zagrożenia

dziecka bądź zagrożenia innych ze strony dzieci.

4.Wszczęcie  procedury  "Niebieskie  Karty"  następuje  przez  wypełnienie  formularza

"Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych

lub  zawodowych,  podejrzenia  stosowania  przemocy wobec członków rodziny  lub  w

wyniku  zgłoszenia  dokonanego  przez  członka  rodziny  lub  przez  osobę  będącą

świadkiem przemocy  w rodzinie.  Wszczęcie  procedury  następuje  przez wypełnienie

formularza "Niebieska Karta- A”

5.W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza "Niebieska Karta - A" z uwagi na

nieobecność osoby,  co do której  istnieje podejrzenie,  że jest  dotknięta  przemocą w

rodzinie,  stan  jej  zdrowia  lub  ze  względu  na  zagrożenie  jej  życia  lub  zdrowia,

wypełnienie formularza "Niebieska Karta -  A" następuje niezwłocznie po nawiązaniu

bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego

wypełnienie. W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne,

wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" następuje bez udziału tej osoby.
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6.Wszczynając  procedurę,  podejmuje  się  działania  interwencyjne  mające  na  celu

zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta

przemocą w rodzinie.

7.Rozmowę z  osobą,  co  do  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest  dotknięta  przemocą  w

rodzinie,  przeprowadza  się  w  warunkach  gwarantujących  swobodę  wypowiedzi  i

poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.

8.W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności

podejmowane  i  realizowane  w  ramach  procedury,  zwane  dalej  "działaniami",

przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

9.Jeżeli  osobami,  wobec  których  istnieje  podejrzenie,  że  stosują  przemoc  w  rodzinie

wobec  dziecka,  są  rodzice,  opiekunowie  prawni  lub  faktyczni,  działania  z  udziałem

dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.

10.Działania  z  udziałem dziecka,  co  do którego  istnieje  podejrzenie,  że  jest  dotknięte

przemocą  w  rodzinie,  powinny  być  prowadzone  w  miarę  możliwości  w  obecności

psychologa.

11.Po  wypełnieniu  formularza  "Niebieska  Karta  -  A"  osobie,  co  do  której  istnieje

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz "Niebieska

Karta – B".

12.Wzór formularza "Niebieska Karta - B" stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

13.Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

jest  dziecko,  formularz  "Niebieska  Karta  -  B"  przekazuje  się  rodzicowi,  opiekunowi

prawnemu  lub  faktycznemu  albo  osobie,  która  zgłosiła  podejrzenie  stosowania

przemocy w rodzinie.

14. Formularza "Niebieska Karta  -  B" nie  przekazuje się  osobie,  wobec której  istnieje

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

15.Przekazanie  wypełnionego  formularza  "Niebieska  Karta-A"  (Oryginał)  do

przewodniczącego  zespołu  interdyscyplinarnego  następuje  niezwłocznie,  nie  później

niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Jeśli pocztą to za potwierdzeniem

odbioru; na określony adres.

16.Kopię wypełnionego formularza "Niebieska Karta -A" pozostawia się u wszczynającego

procedurę.

17.W ramach procedury przedstawiciel oświaty:

"podejmuje  działania,  o  których  mowa w rozporządzeniu  tj.  udziela  kompleksowych

informacji  o:  możliwościach  uzyskania  pomocy,  w  szczególności  psychologicznej,
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prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co

do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

"organizuje  niezwłocznie  dostęp  do  pomocy  medycznej,  jeżeli  wymaga  tego  stan

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

" 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.

"diagnozuje  sytuację  i  potrzeby  osoby,  co  do  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest

dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

"udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub

osobie  najbliższej  o  możliwościach  pomocy  psychologicznej,  prawnej,  socjalnej  i

pedagogicznej  oraz  wsparcia  rodzinie,  w  tym  o  formach  pomocy  dzieciom

świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz

osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Występowanie  pojedynczego  objawu  nie  jest  dowodem  na  to,  że  dziecko

doświadcza krzywdzenia. Jeśli jednak symptom powtarza się, bądź kilka występuje

jednocześnie, możliwe że mamy do czynienia z przemocą.

Podstawowe informacje dla nauczyciela  tzn. jak rozpoznać czy dziecko w rodzinie 

jest krzywdzone.

1. Krzywdzenie  psychiczne  -  upokarzanie,  odrzucanie,  izolowanie,  ignorowanie,

wyszydzanie , krytykowanie, terroryzowanie, zmuszanie do wysiłku przekraczającego

jego możliwości, zastraszanie, grożenie dziecka. Dziecko doznające takiej  przemocy

zachowuje  się  w  sposób  nieadekwatny  do  wieku,  wykazuje  zaburzenia  jedzenia-

niedojadanie, nadmierne objadanie się, wymioty, samookaleczenie się, ma problemy ze

snem , koszmary, strach przed zaśnięciem.

2. Wykorzystywanie  seksualne  -  dziecko  doznające  wykorzystywania  seksualnego  jest

nadmiernie  rozbudzone,  dużo  mówi  o  seksie,  unika  kontaktu  z  dorosłymi,  opisuje

zachowanie osoby dorosłej wskazujące na to , że próbowała je uwieść. Dziecko takie

jest przygnębione, wycofane, ma problemy z koncentracją uwagi, zaczyna zachowywać
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się agresywnie, ma trudności w relacjach z rówieśnikami, odmawia przebierania się w

towarzystwie  innych.  Dziecko  takie  ma  problemy  ze  snem,  przejawia  dolegliwości

bólowe  intymnych  części  ciała,  a  także  głowy  i  brzucha.  Ma  ono  problemy  np.  z

siedzeniem, chodzeniem,  oddawaniem moczu,  kału,  częste  infekcje  dróg moczowo-

płciowych, widoczne siniaki na klatce piersiowej, pośladkach, podbrzuszu, udach, oraz

otarcia  zaczerwienienia,  stany  zapalne  skóry,  a  także  krwawienia.  Sygnałem

ostrzegawczym  jest  również  zbytnia  erotyzacja  dziecka,  oraz  odgrywana  przemoc

seksualna np. na lalkach, zabawkach.

3. Zaniedbywania  bytowe,  wychowawcze:  Zauważone  symptomy u  dziecka  to:  bardzo

niska higiena osobista- dziecko brudne, cuchnące, brudne paznokcie, ubranie, ślady

licznych ukąszeń, świerzb. Dziecko takie jest głodne, często choruje, jest zmęczone,

apatyczne. Rodzice nie zwracają uwagi na potrzeby dziecka.

4. Objawy zaniedbania dziecka w wieku przedszkolnym:

-fizyczne: niski wzrost, małogłowie, zaniedbane,brudne

-rozwojowe:  opóźniony  rozwój  mowy,  ograniczony  zakres  uwagi,  niedojrzałość

społeczno- emocjonalna, zaburzenia procesów poznawczych i zdolności uczenia się

-  zachowanie:  nadmierna  pobudliwość,  agresja,  impulsywność,  powszechna

życzliwość, zaburzenia nerwicowe.
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