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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W
PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9
W BARTOSZYCACH.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 9
W BARTOSZYCACH.
Na terenie przedszkola dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i
zdrowiu (czasem nawet życiu) dzieci. Nauczyciel częstokroć czuje się osamotniony i bezradny w
sytuacji, kiedy ma do czynienia z zachowaniem w żadnym stopniu nie mieszczącym się w
regulaminie przedszkola, a nierzadko będącym czynem karalnym lub przestępstwem.
Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja czy dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby
stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo
ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem
wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców lub gdy rodzice są
przyczyną danego zagrożenia, należy podjąć właściwe kroki, aby ochronić dziecko przed tymi
złymi dorosłymi..
1.Cele procedur:
 Zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu na wypadek wystąpienia na terenie placówki
wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych
 Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich
pobytu w przedszkolu;
 Uświadamianie rodzicom i opiekunom prawnym dzieci znaczenia działań z zakresu
bezpieczeństwa
 Zapewnienie poszkodowanym prawidłowej opieki;
2. Zakres procedury:
Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie
przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
3. Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r.poz.59 ze zm.)
 Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72; - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33;
 Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z póź. zm.
 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6 z 2003 r., poz. 69 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i
turystyki (Dz.U.2018 r., poz. 1055)
 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
"Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U.z 2011r., Nr 209,
poz. 1245),
 Statut Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach

4. Osoby podlegające procedurze;
1) Dyrektor –zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole
poza budynkiem przedszkola; kontroluje przedszkole pod kątem zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków; odpowiada za stan bezpieczeństwa budynku: czuwa nad
systematycznością przeglądów technicznych budynku i sprzętu odpowiada za organizację i jakość
pracy pracowników; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
dzieciom
2) Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do
rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę,
wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o
bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji
nadzwyczajnych; są zobowiązani do eliminowania zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo
dzieci, przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego. Natychmiastowego reagowania
w przypadku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.
3) Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z
powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają
nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do
natychmiastowego reagowania i eliminowania zagrożeń mogących wpłynąć na stan zdrowia i
bezpieczeństwo dzieci. przestrzegają przepisy prawa ogólnego i wewnętrznego.
4) Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia
bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z
dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.
przestrzegać przepisy bhp, czuwać nad bezpieczeństwem dziecka po dobraniu go spod opieki
nauczyciela
Sposób prezentacji procedur:
1. Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej
2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach
organizacyjnych każdego roku we wrześniu.
Dokonywanie zmian w procedurach.
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać
z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą
zmian może być także Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Wykaz Instytucji pomocowych dostępnych w Bartoszycach
Załącznik nr 1
Postanowienia końcowe
1.W trosce o trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i
personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i
obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
2.Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

Opis procedur:
1. Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola.
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od
6.30 do 16.30. Placówka bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu wprowadzenia dziecka
do sali przez osobę przyprowadzającą i odebranie go przez nauczyciela, do momentu odebrania
dziecka od nauczyciela przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione do tego
przez rodziców. Jedynie podczas imprez organizowanych na terenie i poza terenem przedszkola z
udziałem rodziców, opiekę nad dzieckiem obejmują również rodzice.
 Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców / opiekunów prawnych, którzy są
odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.
 Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają dziecko do sali, powierzając
pod opiekę nauczycielce.
 Nauczyciel przyjmujący od rodziców dziecko pod swoją opiekę zobowiązany jest zwrócić
uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie
stwarzają zagrożenia. Za przyniesione z domu zabawki i przedmioty, przedszkole nie
odpowiada.
 Rodzice / opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę - nie należy przyprowadzać do przedszkola.
Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące, gorączkujące lub wykazujące inne objawy
chorobowe nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania
wyczerpujących informacji na ten temat.
 Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do
przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
2. Procedura odbierania dziecka z przedszkola.
 Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców / opiekunów/. Mogą być także odbierane
przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców / opiekunów w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola lub w jednorazowym upoważnieniu.
 Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę
wskazaną przez rodziców w upoważnieniu. Osoba ta może zostać wylegitymowana przez
nauczyciela w celu sprawdzenia zgodności tożsamości.
 Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. Nauczyciel ma obowiązek
odmówić wydania dziecka osobom niepełnoletnim, a także nie ujętym w karcie zgłoszenia lub
w upoważnieniu, a także osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
bądź zachowującym się agresywnie.
 Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30.
 W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w czasie zadeklarowanym w
umowie lub w godzinach pracy przedszkola – wydarzenia losowe) rodzice lub opiekunowie
zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji.
 Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile
postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez
rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

 O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru,
nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad
dzieckiem.
 Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez postanowienie sądowe
 O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, agresywne zachowanie
rodziców itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.
3. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola
 W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy
przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby przez
nich upoważnione o zaistniałym fakcie.
 W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów po 3 próbach nauczyciel nie może
uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych pod wskazanymi
numerami telefonów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
 Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola
podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożności
skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.
 W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem przedszkola nauczyciel sam
podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
4. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera
rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających.
 Nauczyciel odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na
spożycie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, czy zachowanie agresywne.
 W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu i
skontaktować się z rodzicami, ewentualnie drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do
odbioru dziecka.
 O zaistniałym fakcie nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola.
 Dyrektor wydaje nauczycielowi dyspozycje postępowania: odizolowania dziecka od rodzica,
którego stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, czy
zachowanie agresywne, powiadomienia drugiego rodzica o zaistniałej sytuacji i konieczności
osobistego zgłoszenia się po dziecko lub osoby upoważnionej
( wskazanej pisemnie).
 Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o
niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.
 W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję
o powiadomieniu policji.
 Dyrektor powiadamia pisemne policję , lub terenowy ośrodek pomocy społecznej, lub wydział
rodzinny sądu rejonowego, jeśli sytuacja zgłaszania się rodzica/ opiekuna prawnego po
dziecko w stanie nietrzeźwym powtórzy się.
5. Procedura postępowania w przypadku złego samopoczucia dziecka.
 Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (silny katar,
uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące
objawy).
 W sytuacji zaobserwowania pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel w
porozumieniu z dyrektorem przedszkola informują rodziców (prawnych opiekunów) o jego
stanie, a rodzice (prawni opiekunowie)są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z
przedszkola.

 W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego
zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.
 Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom leków.
6. Procedura postępowania w razie wypadku.
 Jeżeli zdrowie bądź życie dziecka jest zagrożone każdy obecny przy zdarzeniu pracownik
przedszkola ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu
wg swoich umiejętności.
 Nauczyciel udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
 Powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń.
 Powiadamia o zdarzeniu nauczycielkę zmienniczkę.
 Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem do momentu przybycia rodziców i/lub
pogotowia, opiekę nad pozostałymi dziećmi przejmuje wyznaczona przez niego osoba.
Podczas poważnego wypadku
 Nauczyciel udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę,
podejmuje środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych
pracowników przedszkola.
 Powiadamia dyrektora placówki.
 Niezwłocznie powiadamia rodziców lub 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).
 Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej
wzywa Pogotowie Ratunkowe i powiadamia Dyrektora Przedszkola.
 Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 Dyrektor zawiadamia rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika służby
bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący
przedszkole.
 O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor zawiadamia niezwłocznie
prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zatrucia państwowego inspektora
sanitarnego.
7. Procedura postępowania W przypadku, gdy dziecko samowolnie opuściło teren
przedszkola:
 Nauczyciel powinien powiadomić o zaginięciu dziecka innych pracowników.
 Stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone życie i zdrowie dzieci pozostałych w
grupie.
 Powiadomić dyrektora przedszkola.
 Podjąć akcję poszukiwawczą na terenie przedszkola i poza terenem rozdzielając zadania
innym pracownikom.
 Akcja musi być przeprowadzona sprawnie i szybko.
 W momencie znalezienia dziecka należy udzielić pomocy ewentualnie, gdy zachodzi taka
potrzeba udzielić pomocy przedmedycznej lub wezwać lekarza, pogotowie.
 Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców dziecka.
 Dyrektor uruchomia procedurę związaną z wyjaśnieniem zdarzenia i zebrania materiałów i
dowodów i oraz podejmuje odpowiednie kroki.
 W przypadku nie odnalezienia dziecka, gdy nie ma dyrektora na placówce, nauczyciel
natychmiast powiadamia policję.
 Zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz rodziców/opiekunów dziecka.
 Złożyć zeznanie dyrektorowi przedszkola
 Pozostać do dyspozycji policji.
 Dyrektor powiadamia o tym fakcie Kuratora Oświaty, jako organ nadzorujący przedszkole.

8. Procedura postępowania w razie przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie
przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy
 Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami
lub środkami.
 Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich
osób niepowołanych
 Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę
celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera z
domu do przedszkola
 Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.
 Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań
interwencyjnych.
 W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić
wspólnie z radą pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki
zapobiegawcze.
 W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci, powiadomić
dyrektora i odpowiednie służby (straż pożarną, policję).
 W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.
W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik na terenie przedszkola znajdzie substancję
przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
 Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
 Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola,
 Dyrektor wzywa policję.
 Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
9. Procedura postępowania w razie pożaru.
 Nauczyciel przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego.
 Niezwłocznie przerywa zajęcia, zbiera grupę.
 Przyjmuje decyzję dyrektora co do sposobu działania:
a) rejon zagrożony;
b) czas ewakuacji;
c) kierunek ewakuacji;
d) sposób ubrania i wyposażenia dzieci;
 Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji.
 Powiadamia dyrektora /osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie ewakuacji.
 Wykonuje dalsze polecenia dyrektora /osoby kierującej ewakuacją/.
 Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, z którymi ma zajęcia w momencie
wszczęcia alarmu.
 W razie ewakuacji nauczyciel ustawia dzieci parami, pomoc nauczyciela/woźna sprawdza
łazienkę, czy nie pozostały tam dzieci.
 Nauczyciel zabiera dziennik zajęć i wyprowadza dzieci w zwartej grupie drogami
nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na wskazane miejsce poza budynkiem.
 W czasie ewakuacji kontroluje stan grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy
pod żadnym pozorem.
10. Procedura postępowania w przypadku przemocy w rodzinie.
 Stwierdzenie śladów pobicia ( liczne obrażenia skóry, siniaki i inne)
 Zgłoszenie do dyrektora
 Rozmowa z dzieckiem , jeśli jest to możliwe.

 Wezwanie rodziców- rozmowa z dyrektorem w obecności nauczyciela lub psychologa.
 Przy powtarzającej się sytuacji, dyrektor powiadamia odpowiednie organa.
 Przedszkole włącza się w pomoc rodzinie poprzez: organizowanie indywidualnych
spotkań ze specjalistami, otoczenie dziecka szczególną opieką, podejmowanie w grupie
elementów terapeutycznych np.: bajki, relaks, rozmowy, zabawy wyciszające, scenki
dramowe i inne.
 Przedszkole zapewnia wsparcie psychologiczne dla dziecka i rodziny przy współpracy
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

11. Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo.
Konflikty z rówieśnikami:
 Wypracowanie wspólnie z dziećmi kodeksu grupowego dotyczącego zachowań w grupie,
na podwórku i na spacerze.
 W przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych miedzy dziećmi- przerwanie
negatywnych zachowań.
 Rozdzielenie wzburzonych dzieci i wyjaśnienie przyczyny sporu.
 Poszukiwanie rozwiązania problemu.
 Odwołanie się do kodeksu grupowego.
 Zachęcenie dzieci do podjęcia innego rodzaju zabawy.
 Informowanie rodziców o zaistniałej sytuacji i wspólne wypracowanie metod postępowania
z dzieckiem.
 Stosowanie przez nauczyciela różnych form relaksacyjnych, gier i zabaw przeciw agresji i
innych.
 Przekazywanie rodzicom w/w propozycji.
 Dostarczanie rodzicom wiedzy o instytucjach wspomagających rodzinę.
 W przypadku powtarzających się konfliktów sugerowanie konsultacji w Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej lub innych ośrodkach.
 W przypadku , gdy mimo w/w procedury dziecko nadal zagraża bezpieczeństwu i życiu
innych dzieci, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie skreślenia z listy dzieci
uczęszczających do przedszkola (Statut Przedszkola).
12. Procedura postępowania w przypadku zauważenia osoby obcej na terenie przedszkola.
Przez osobę „obcą” na terenie przedszkola rozumie się osobę, która:
 nie jest rodzicem dziecka
 nie jest pracownikiem przedszkola
 nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję przedszkola, bądź przez wychowawcę lub
uprawnionego pracownika przedszkola
 która swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza zasady i normy współżycia
społecznego bądź też winny sposób stanowi zagrożenie dla porządku na terenie
przedszkola oraz bezpieczeństwa dzieci lub innych osób przebywających na terenie
przedszkola
W przypadku obecności osoby obcej nauczyciel:
 Ustala powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej w przedszkolu poprzez
obserwację i rozmowę z nią.
 W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań z jej strony
niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola i wspólnie z nim podejmuje mediacje w celu
nakłonienia tej osoby do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też opuszczenia terenu
przedszkola.

 W przypadkach drastycznych niezwłocznie powiadamia policję i jednocześnie podejmuje
działania, mające na celu zabezpieczenie dzieci i pracowników przed skutkami tych
zachowań.
13.Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego na terenie przedszkola.
Postanowienia ogólne dotyczące procedur postępowania w przypadku zagrożenia atakiem
terrorystycznym obowiązujące .
 Dyrektor, nauczyciele, pozostali pracownicy, a także inne osoby wykonujące czynności
zawodowe na terenie przedszkola zobowiązani są do dbałości o stan bezpieczeństwa na
terenie placówki, jak również do reagowania w sytuacjach kryzysowych zagrażających
bezpieczeństwu osób, mienia, w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 Dyrektor, nauczyciele, pozostali pracownicy, a także inne osoby wykonujące czynności
zawodowe na terenie przedszkola zobowiązani są do ścisłego przestrzegania postanowień
procedury postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym obowiązujących
w w przedszkolu oraz innych przepisów, aktów wewnętrznych regulujących sprawy
bezpieczeństwa ww. placówce, jak i współdziałania podczas realizacji zadań z nich
wynikających.
 Za incydent terrorystyczny w rozumieniu procedury uważa się każdy incydent mający
miejsce na terenie przedszkola, polegający na podłożeniu ładunku wybuchowego lub
groźby jej użycia – informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego, użyciu gazu lub
innych środków drażniących – mogących stanowić zagrożenie zdrowia i życia ludzi lub
groźbie ich użycia, wtargnięciu uzbrojonego napastnika oraz wzięciu zakładnika.
 Nauczyciele, pozostali pracownicy, a także inne osoby wykonujące czynności zawodowe
na terenie przedszkola zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez
dyrektora placówki oraz funkcjonariuszy służb specjalnych (antyterroryści, policja, straż
pożarna, siły zbrojne) podejmujących działania w razie zaistnienia incydentu
terrorystycznego.
I. Wtargnięcie uzbrojonych napastników na teren placówki: Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali
pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola powinny:
 Poddać się woli napastników – ściśle wykonywać ich polecenia.
 Zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie
siebie i innych – zwracać się do dzieci oraz pracowników przedszkola po imieniu –
zwiększa szansę ich przetrwania).
 Pytać zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do dziecka oraz pracowników z
jakimś poleceniem.
 Zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się
cenne dla służb ratowniczych.
 Starać się uspokoić dzieci – zapanować w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
 Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:  nie pozwolić dzieciom wychodzić z
pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,  nakazać dzieciom położyć się na
podłodze.
 W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać polecenia grupy
antyterrorystycznej lub innych służb ratunkowych.
 Po zakończeniu akcji:  niezwłocznie udzielić pomocy osobą poszkodowanym oraz
pozostałym potrzebującym,  sprawdzić obecność dzieci celem upewnienia się, czy
wszyscy opuścili budynek - o braku któregokolwiek dziecka niezwłocznie poinformować
członków grupy antyterrorystycznej lub innych służb ratunkowych,  nie pozwolić
żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,  zapewnić potrzebującym uczestnikom

zdarzenia pomoc psychologiczną,  prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców
lub inne osoby upoważnione.
Uwaga! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez członków grupy antyterrorystycznej lub
innych służb ratunkowych. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym
terrorystą
II. Użycie broni palnej na terenie placówki:
Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności
zawodowe na terenie przedszkola w sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem powinny:
 Nakazać dzieciom położyć się na podłodze.
 Starać się uspokoić dzieci.
 Dopilnować, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia
przemieszczania się.
 Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnować, aby dzieci wykonywały je spokojnie –
gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.
 O ile to możliwe zadzwonić pod numer alarmowy (112)
Uwaga! Nie należy rozłączać się i jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację. Po
opanowaniu sytuacji:  upewnić się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z
broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru), w przypadku, gdy ostrzał
spowodował inne zagrożenie podjąć odpowiednie do sytuacji działania,  zapewnić osobom
uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.
14. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bądź ataku bombowego na terenie
przedszkola
I. Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:
 Osoba, tj.: nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności
zawodowe na terenie przedszkola, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot
niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić
zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za
bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji lub jego zastępcy. Informacji takiej nie należy
przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może
doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji
osób z zagrożonego miejsca.
 Dyrektor powiadamia odpowiednie służby - Policję, Straż Pożarną, Siły Zbrojne.
 Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami
 Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje:  rodzaj zagrożenia i źródło
informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot),  treść
rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;  numer telefonu, na
który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer
telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
 Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.
Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:
 Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego
wyznaczona
 Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie
jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie
wodnokanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie
akcją.
 Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

 Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy
pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie
otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety, szatnię) oraz najbliższe
otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo w danej instytucji.
 Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić
dyrektora przedszkola oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo .
 Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i
bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego
neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki
organizacyjne policji.
Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:
 Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń
policji.
 Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca
zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono
osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
 Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia,
zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.
Informacja o podłożeniu bomby Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby
wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola powinny:
 Jeżeli jest to informacja telefoniczna:  słuchać uważnie oraz zapamiętać jak najwięcej
informacji,  w miarę możliwości, nagrać rozmowę lub zapisywać najistotniejsze
informacje,  zwracać uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz
wszelkie dźwięki w tle,  nigdy nie odkładać pierwszy słuchawki, a jeżeli jest to
wiadomość pisemna, należy zabezpieczyć ją tak, aby nikt jej nie dotykał i niezwłocznie
przekazać ją Policji.
 Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy (112).
 Powiadomić o zagrożeniu pozostały personel placówki oraz dzieci, w sposób nie
wywołujący paniki!
 Dyrektor zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą instrukcją
 Zabezpieczyć ważne dokumenty (np.: dziennik).
 Wyłączyć lub zlecić pracownikom ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykać go i nie otwierać.
 W miarę możliwości ograniczyć dostęp osobom postronnym.
 Dokonać próby ustalenia właściciela przedmiotu.
 Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu):
Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności
zawodowe na terenie przedszkola powinny:
1. Nie dotykać podejrzanego przedmiotu. (Uwaga! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w
polu jej rażenia)
2. Zadzwonić pod jeden z numer alarmowy: 112
3. Zabezpieczyć, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp
osobom postronnym – głównie dzieciom, nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.
4. Powiadomić o zagrożeniu pozostały personel przedszkola oraz dzieci, w sposób nie wywołujący
paniki!
5. Zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
6. Zabezpieczyć ważne dokumenty,

7. Wyłączyć lub zlecić pozostałym pracownikom ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i
prądu.
8. Otworzyć okna i drzwi.
9. Usunąć z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.
10. Nie używać w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów
komórkowych).
11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń
Po wybuchu bomby:
Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności
zawodowe na terenie przedszkola powinny:
1. Ocenić sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnić się, jakiego rodzaju
zagrożenia spowodował wybuch.
2. Zadzwonić pod numer alarmowy: 112
3. Udzielić pierwszej pomocy osobom najbardziej potrzebującym.
4. Sprawdzić bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządzić
przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podjąć działania odpowiednie do
sytuacji.
6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
15. Procedura zakładania „Niebieskiej Karty”
 NIEBIESKA KARTA została opracowana przez państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i ma na celu:
 zwiększenie bezpieczeństwa ofiarom przemocy domowej;
 rozwijanie zdolności samoobrony przed przemocą;
 tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy;







NIEBIESKA KARTA służy:
dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie;
ocenie zagrożenia daną przemocą;
przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej;
jako dowód w sprawach sądowych;
usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy;
poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy;

Jak przedszkole działa w sytuacji przemocy wobec dziecka?
 Jeśli zaistniało podejrzenie stosowania wobec dziecka przemocy domowej. Informacja o
uruchomieniu tej procedury musi w ciągu 7 dni trafić doprzewodniczącego gminnego
zespołu interdyscyplinarnego.
 Wszczęcie procedury odbywa się przez wypełnienie przez uprawnioną osobę (m.in.
nauczyciela) formularza "Niebieska Karta – A" Załącznik nr 2 do procedury.
W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi
przedstawiciel oświaty. Do jego zadań – w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie - należy
m. in.:
 udzielanie kompleksowych informacji o:
możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, 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;

 prowadzenie rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz
informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale
w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
 diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
 udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub
osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i
pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach
świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, działania podejmuje się w obecności
rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
Jeżeli osobami podejrzanymi są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem
dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.
Na posiedzenie zespołu nie zaprasza się dziecka, a działania wobec dziecka prowadzi się w miarę
możliwości w obecności psychologa.
Opracowała: dyrektor- Irena Czarnecka

Załącznik nr 1
Instytucje pomocowe dostępne w Bartoszycach

 Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Urząd Miasta w
Bartoszycach.
 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Miasta ul. Boh. Monte
Cassino 1
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Limanowskiego 11
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10a
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10a
 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji ul. Limanowskiego
 Problemy uzależnień -alkohol, narkotyki, przemoc Niebieska Linia– 0 801-12-0 0-02–
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 Pomarańczowa Linia– 0 801-140-068 – System pomocy rodzicom, których dzieci upijają
się
 Narkotyki, narkomania – 0 801-199-990 – Telefon oferuje: informację o sieci
profesjonalnej pomocy, miniedukację, wsparcie psychologiczne
 Infolinia Stowarzyszenia KARAN - 0 800-12-02-8 9 Informacja skierowująca i pomoc w
problemach związanych z narkotykami
 LINIA NIEOBOJĘTNYCH:0 801-18-82-88 -Linia ta uruchomiona w ramach społecznej
kampanii edukacyjnej „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony.”

Załącznik nr 2
WZÓR
NIEBIESKA KARTA — A1)
.......................................................
(miejscowość, data)
........................................................................
(pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, wypełniającego formularz „Niebieska Karta — A)

I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W
RODZINIE
1. Imię i nazwisko:............................................................................................................................................
2. Imiona rodziców: ...........................................................................................................................................
3. Miejsce zamieszkania:
kod pocztowy:......................miejscowość:..........................................województwo:................................
ulica:................................................... numer domu:..................... numer mieszkania: ...............
numer telefonu: .................................................................
4. Aktualny adres pobytu:
kod pocztowy:......................miejscowość:............................................województwo:................................ ulica:
............................................................ numer domu:..................... numer mieszkania: ................... numer
telefonu: .................................................................
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY W
RODZINIE
1. Zgłaszający: osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie:
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Zgłaszający: inna osoba (np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba najbliższa, świadek):
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
1) imię i nazwisko: .................................................................................................................................
2) miejsce zamieszkania: kod pocztowy:...................... miejscowość: ......................................
województwo: ................................ ulica: ......................................................... numer domu: .....................
numer mieszkania: ....................... numer telefonu: .................................................................
III. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE
1. Imię i nazwisko:............................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania: kod pocztowy:......................miejscowość:..........................................
województwo: ................................ ulica: ....................................................... numer domu: .....................
numer mieszkania: ....................... numer telefonu: .................................................................
1. Stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w
rodzinie:..........................................................................................................................................................

IV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE,
ZACHOWYWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Formy przemocy w rodzinie
Stosowała przemoc fizyczną, w tym:
popychanie
uderzanie
wykręcanie rąk
duszenie
kopanie
spoliczkowanie
inne (podać jakie)
Uszkodzenia ciała, w tym:

Wobec dorosłych
wobec
TAK
NIE
kogo*

Wobec dzieci
TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

zasinienia
zadrapania
krwawienia
oparzenia
inne (podać jakie)
Stosowała przemoc psychiczną, w tym:
izolację
wyzwiska
ośmieszanie
groźby
kontrolowanie
ograniczanie kontaktów
krytykowanie
poniżanie
demoralizację
ciągłe niepokojenie
inne (podać jakie)
Stosowała przemoc seksualną, w tym:
zmuszanie do obcowania płciowego i innych
czynności seksualnych
Inny rodzaj zachowań, w tym:
niszczenie/uszkodzenie mienia
zabór/przywłaszczenie mienia
groźba karalna/znieważenie
zmuszanie do picia alkoholu
zmuszanie do zażywania środków
odurzających lub substancji psychotropowych
oraz niezleconych przez lekarza leków
inne działające na szkodę najbliższych
(podać jakie)
* Na przykład: żony, męża, partnera, partnerki, matki, ojca, córki, syna.
V. OD JAK DAWNA TE ZACHOWANIA MAJĄ MIEJSCE

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
VI. ZACHOWANIE

Zachowanie się osoby

Osoba, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie
TAK
NIE

Osoba, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w
rodzinie
TAK
NIE

trudność nawiązania kontaktu
spokojny/-na
płaczliwy/-wa
zastraszony/-na
unika rozmów
agresywny/-na
stawia opór Policji
VII. OPIS MIEJSCA
ZDARZENIA
(np. szkody, zniszczone sprzęty, nieporządek, rozbite szkło, uszkodzone drzwi, brud, ślady krwi, ślady spożywania
alkoholu, wyczuwalna woń alkoholu, inne)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
VIII. ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY W
RODZINIE
Świadek I
1. Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania:
kod pocztowy: ....................... miejscowość: ..................................... województwo: .............................. ulica:
....................................................... numer domu: ..................... numer mieszkania: .................... numer
telefonu: .........................................
Świadek II
1. Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania:
kod pocztowy: ....................... miejscowość: .................................... województwo: .............................. ulica:
................................................... numer domu: ..................... numer mieszkania: ....................... numer
telefonu: .........................................
Świadek III
1. Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania:
kod pocztowy: ....................... miejscowość: ........................................ województwo: ........................... ulica:
.................................................... numer domu: ..................... numer mieszkania: ....................... numer
telefonu: .........................................

IX. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE,
BYŁA JUŻ KIEDYKOLWIEK KARANA ZA PRZESTĘPSTWO Z UŻYCIEM PRZEMOCY LUB
GROŹBY JEJ UŻYCIA:
TAK

NIE

NIE USTALONO

X. CZY W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE
PRZEMOC W RODZINIE, SĄD ZASTOSOWAŁ DOZÓR KURATORA SĄDOWEGO:
TAK

NIE

NIE USTALONO

XI. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE,
NADUŻYWA ALKOHOLU:
TAK

NIE

NIE USTALONO

XII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE,
NADUŻYWA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB LEKÓW:
TAK

NIE

NIE USTALONO

XIII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W
RODZINIE, BYŁA LECZONA PSYCHIATRYCZNIE:
TAK

NIE

NIE USTALONO

XIV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE,
POSIADA BROŃ:
TAK

NIE

NIE USTALONO

XV. CZY W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM PRZEMOCY W RODZINIE BYŁY PODEJMOWANE
NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
powiadamianie i interwencje Policji
powiadomienie prokuratury
zatrzymanie
dozór Policji
wydanie zakazu kontaktowania się z określonymi osobami
wydanie zakazu zbliżania się do określonych osób
wydanie postanowienia o obowiązku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
tymczasowe aresztowanie
wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania sądowego (jakiego? np. rozwodowego,
rodzinnego)
....................................................................................................................................................................
poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego
odebranie dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie
zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu (w stosunku do kogo?)
....................................................................................................................................................................
leczenie innych uzależnień (jakich, w stosunku do kogo?)
....................................................................................................................................................................
zobowiązanie do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (nałożone przez
kogo?)
....................................................................................................................................................................
udzielono pomocy medycznej
inne działania (jakie?) ..............................................................................................................................

XVI. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ POLICJĘ

Działania podjęte przez Policję

Osoba, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie
TAK
NIE

Osoba, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w
rodzinie
TAK
NIE

pouczenie
środki przymusu bezpośredniego
(jakie?) ....................................................
badanie na zawartość alkoholu w
organizmie
izba wytrzeźwień

…..…….....…....
(wynik

…..…….....…....
(wynik

policyjne pomieszczenia dla osób
zatrzymanych/do wytrzeźwienia
policyjne pomieszczenia dla osób
zatrzymanych
policyjna izba dziecka

XVII. DANE DOTYCZĄCE RODZINY
Inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje
przemoc w rodzinie:

Lp.

Imię i nazwisko

Stosunek
pokrewieństwa

Wiek

Czym się zajmuje*

1
2
3
4
* Zawód, miejsce pracy, w przypadku dzieci — szkoła/klasa.
XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE
PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE
1. Stan psychiczny:
pobudzony/-na
agresywny/-na

ospały/-ła/apatyczny/-na

płaczliwy/-wa

lękliwy/-wa

inny/-na (jaki/-kaka?)

2. Porozumiewanie się:
chętnie nawiązuje kontakt
trudno nawiązuje kontakt
małomówny/-na
jąka się
krzyczy
wypowiada się nielogicznie
odmawia odpowiedzi na zadawane pytania
porozumiewa się niewerbalnie (np. językiem migowym, gestami, piktogramami itp.)
..................................................................................................................................................................
Reakcja na osobę towarzyszącą (szczególnie ważne w przypadku dzieci):
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..

3. Rodzaje uszkodzeń:
skaleczenia
otarcia naskórka
ślady oparzenia

ślady nakłucia
siniaki
zwichnięcia

ślady ugryzienia
krwawienia
złamania kości

4. Stan
higieny:
Skóra:

czysta
wysuszona
odparzona
pieluszkowe zapalenie skóry

brudna
odmrożona
odleżyny

Włosy:

czyste
wszawica
ciemieniucha

brudne
łysienie/włosy powyrywane

5. Inne objawy podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie/zaniedbania:
… strój brudny/nieadekwatny do pory roku
… waga/wzrost nieadekwatne do wieku
… rozwój nieadekwatny do wieku
… wyniszczenie organizmu
… odwodnienie
… ponawianie zgłoszeń do lekarza
niekorzystanie z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby
niestosowanie się do wcześniejszych zaleceń lekarskich
6. Obrażenia i objawy spójne z wersją przedstawioną przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie:
TAK
NIE
7. W przypadku dziecka obrażenia i objawy spójne również z wersją przedstawioną przez rodzica lub opiekuna
prawnego lub opiekuna faktycznego:
TAK
NIE
8. Konieczność przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej:
TAK
NIE
9. Podjęte leczenie:
przyjęto na oddział szpitalny (jaki?)...................................................................................................
skierowano do szpitala (jakiego?) .....................................................................................................
udzielono pomocy ambulatoryjnej odesłano do domu
inne (jakie?) ................................................................................................
10. Poinformowano o możliwości otrzymania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju
uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22
października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334).
TAK
NIE
11. Wydano zaświadczenie lekarskie:
TAK
12. Wydano skierowanie na badanie lekarskie:
TAK

NIE

NIE
13. Wydano zwolnienie lekarskie od pracy:
TAK

NIE

XIX. PODJĘTE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE
1. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie:
powiadomienie Policji
udzielenie pomocy socjalnej
udzielenie pomocy medycznej
(w przypadku przemocy seksualnej należy działać zgodnie z procedurą postępowania Policji i
placówki medycznej)
inne (jakie?)
......................................................................................................................................................
2. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrze+nie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie, poprzez zapewnienie jej miejsca w placówce całodobowej:
specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
ośrodku wsparcia
ośrodku interwencji kryzysowej
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
szpitalu
innych (jakich?)
................................................................................................................................................
3. Działania zmierzające do udzielenia pomocy dzieciom
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. Przekazanie informacji organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Inne (jakie?)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
XX. WNIOSKI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU WYPEŁNIAJĄCEGO FORMULARZ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
XXI. DODATKOWE INFORMACJE
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
1) Części I—XV, XVII i XIX—XXI wypełniają przedstawiciele wszystkich pomiotów wymienionych w art.
9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Część XVI dodatkowo wypełnia przedstawiciel Policji.
Część XVIII dodatkowo wypełnia przedstawiciel ochrony zdrowia.
................................................................
(podpis przedstawiciela podmiotu
wypełniającego formularz „Niebieska Karta
— A”)

................................................................
(data wpływu formularza
„Niebieska Karta — A”do
przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego)

