PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO
W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH
IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŚREMIE
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Cele procedur:
1. usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach
trudnych,
2. wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych),
3. zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań
profilaktycznych,
4. wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia,
Warunki konieczne do stosowania procedur:
Adekwatne postępowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo wymaga dobrego rozpoznania
problemu, zdarzenia, pełnej wiedzy na temat ucznia i jego rodziny, rozpoznania motywów
postępowania i zastosowania odpowiedniej procedury postępowania. Nauczyciele i wychowawcy
mogą wspierać się pomocą pedagoga szkolnego, nadzoru pedagogicznego, personelu medycznego,
Policji, Sądu ds. Rodziny i Nieletnich, poradni specjalistycznych. Skuteczność zastosowania procedur
wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia.
Metody którymi można to osiągnąć to: zebrania klasowe integracyjne, spotkania indywidualne z
wychowawcą, spotkania typu wychowawca- pedagog szkolny- rodzic, które można poszerzyć w
zależności od sytuacji o nauczyciela uczącego, pracownika szkoły, zeszyt uwag z informacjami o
zaistniałych sytuacjach, wezwania listowne i telefoniczne, udział rodziców w imprezach szkolnych,
udział rodziców w działaniach wychowawczych szkoły.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESJI SŁOWNEJ UCZNIA:

1.
Nauczyciel bądź pracownik szkoły będący świadkiem agresji słownej zobowiązany jest do:
natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.
• zareagować i powstrzymać dalszą agresję słowną - wyjaśnić z uczniem bądź uczennicą jego
zachowanie,
• zgłosić fakt do wychowawcy, promotora bądź pedagoga szkolnego,
• wpisać uwagę do idziennika
2. Wychowawca bądź pedagog szkolny przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym
z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zachowaniu agresywnym celem ustalenia przyczyn –
konfrontacja zdarzenia.
3. Wychowawca bądź pedagog szkolny informuje uczniów o konsekwencjach zachowania
agresywnego, zgodnych ze Statutem Szkolnym.
4. Wychowawca powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Fakt rozmowy z rodzicem wychowawca
odnotowuje w idzienniku
5. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się nasilenia przejawów
agresji słownej u ucznia, wychowawca zwraca się z prośbą o pomoc do Dyrektora Szkoły.
6. Dyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem.
7. W przypadku braku rezultatów, Dyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności
rodziców i wychowawcy.
8. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia, Dyrektor podejmuje działania dyscyplinujące
zgodnie ze Statutem Szkoły, np. nagana dyrektora.
9. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników szkoły, Dyrektor
zobowiązany jest do podjęcia działań zgodnie z procedurą postępowania w przypadku przestępstwa
przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.
10. Działania naprawcze: Współpraca pomiędzy wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem szkolnym –
monitoring zachowania ucznia po interwencji zgodnej z procedurą.

3

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA PALĄCEGO PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY:

1. Powiadomienie wychowawcy.
2. Wpis uwagi do idziennika.
3. Rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z uczniem, uświadomienie szkodliwości palenia
papierosów.
4. Uczeń sprząta miejsce gdzie były palone papierosy.
5. Wychowawca powiadamia promotora i rodziców.
6. Uczeń przygotowuje i prezentuje na forum klasy referat na temat szkodliwości palenia papierosów.
7. Wpływ na ocenę z zachowania.
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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA , ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJE
PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYK:

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrekcji) ma prawo zażądać, aby
uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby itp. Nauczycielowi nie wolno (nie
ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji.
2. Powiadomienie dyrekcji szkoły.
3. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wezwanie do
natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia.
4. W przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości teczki i odzieży, szkoła
wzywa policję, która przeszukuje ucznia oraz zabezpiecza substancję.
5. W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji, szkoła przekazuje ją
niezwłocznie policji.
6. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.
7. Ukaranie zgodnie ze Statutem Szkoły.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC AKTÓW ZASTRASZANIA, WYMUSZANIA, WYWIERANIA
PRESJI RÓWNIEŻ W PRZYPADKU CYBERPRZEMOCY

Działania wobec sprawcy:
1. Powiadomienie wychowawcy, promotora, pedagoga szkolnego lub psychologa.
2. Przeprowadzenie rozmowy w celu wyjaśnienia przebiegu zdarzeń.
3. Wpis uwagi do idziennika.
4. Wezwanie rodziców do szkoły.
5. W przypadku braku poprawy – ponowna rozmowa z rodzicami (skierowanie na badania do PPP).
6. Wpływ na ocenę z zachowania.
Działania wobec ofiary:
1. Powiadomienie wychowawcy, pedagoga.
2. Przeprowadzenie rozmowy w celu wyjaśnienia przebiegu zdarzeń i udzielenie wsparcia.
3. Otoczenie ucznia we współpracy z psychologiem szkolnym szczególną opieką.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM PROBLEMY
WYCHOWAWCZE

1. Wychowawca klasy :
a) podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów
szkolnych ucznia;
b) informuje rodziców o istniejących trudnościach zobowiązując rodziców do rzetelnej współpracy.
2. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem wychowawca klasy inicjuje
spotkania z pedagogiem szkolnym celem uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu
problemów wychowawczych.
3. Wychowawca informuje promotora, rodziców ucznia o możliwości uczestniczenia w spotkaniu.
4. Wychowawca występuje do rodziców o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji
ucznia.
5. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego ucznia
zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą
postępowania z uczniem agresywnym.
6. Wychowawca szczegółowo zapoznaje zespół nauczycieli uczących z zaistniałym problemem,
przedstawia dotychczasowe działania oraz stan faktyczny.
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NORMY I ZASADY OCHRONY MAŁOLETNICH
W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH
IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŚREMIE
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1. Podstawowe zasady:

a. nie ma tolerancji dla nadużyć wobec małoletnich;
b. prawa małoletnich są chronione;
c. małoletni mają zagwarantowane bezpieczeństwo i ochronę;
d. każdy z osobna i wszyscy razem odpowiadają za bezpieczeństwo małoletnich;
e. wychowawcy posiadają skuteczne narzędzia służące ochronie małoletnich w
postaci

odpowiedniego

wykształcenia,

umiejętności

stosowania

systemu

prewencyjnego oraz znajomości procedur postępowania.
2. Podstawowe potrzeby i prawa małoletnich:
Każdy małoletni ma potrzebę:
a. zaspokojenia potrzeb fizycznych i zwrócenia na siebie uwagi,
b. kontaktów i relacji społecznych,
c. przynależności np. do rodziny, grupy itp.,
d. uznania i szacunku ze strony innych,
e. otrzymania wsparcia w integralnym rozwoju,
f. budowania i potwierdzania własnej tożsamości,
g. pozyskania sensu życia,
h. poczucia bezpieczeństwa i doświadczania miłości.
Każdy nieletni ma prawo do:
a. poznania i ochrony swoich potrzeb i praw,
b. ochrony przed zaniedbaniem, przemocą i wykorzystaniem,
c. obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy,
d. odmowy składania wyjaśnień,
e. ochrony przed dyskryminacją,
f. wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych,
h. świadczenia z tytułu wypadku lub choroby,

9

i. poszanowania własnej godności.
3. Zasady ogólne:
a) Stosowanie przez personel kar cielesnych wobec małoletnich nie jest
dozwolone w żadnych okolicznościach i od tej reguły nie ma wyjątków.
b) Wszyscy małoletni mają prawo do bycia traktowanymi przez personel z jednakową troską.
Nie do zaakceptowania jest faworyzowanie przez wychowawcę lub innych członków
personelu pojedynczych osób, wyrażane werbalnie czy niewerbalnie.
c) Nie może być ze strony personelu, w szczególności ze strony wychowawców, tolerancji
wobec jakiegokolwiek zachowania, które może zostać odczytane jako znęcanie się lub
dokuczanie, zarówno ze strony dorosłych jak i samych małoletnich.
d) Nie do zaakceptowania jest werbalne naruszanie dobra małoletnich przez personel,w tym
zwłaszcza opowiadanie w ich obecności żartów o podtekście seksualnym. W przypadku
konieczności podjęcia z małoletnim rozmowy na tematy związane z płciowością należy
wykazać się daleko idącą ostrożnością, delikatnością i roztropnością.
e) Pod żadnym pozorem personel nie może częstować małoletnich podopiecznych
alkoholem, papierosami, środkami odurzającymi (w tym narkotykami) lub tolerować ich
używania.
f) Zabronione jest pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających przez
personel prowadzący zajęcia.
g) W pracy z małoletnimi personel powinien używać środków, języka i metod adekwatnych
do wieku wychowanków. Podobnie powinien być potraktowany przekaz medialny, np. przez
telefon komórkowy, Internet, wideo itp. W żadnym jednak wypadku nie wolno
wykorzystywać materiałów pornograficznych lub zawierających treści obsceniczne.
4. Szacunek dla nietykalności cielesnej, intymności i prywatności małoletniego

a) Nietykalność cielesna małoletniego musi być zawsze szanowana.
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b) Personel zawsze winien wykazywać daleko idącą troskę o integralność i nienaruszalność

cielesną każdego małoletniego. Wchodzenie w jakikolwiek kontakt dotykowy z
małoletnim musi iść w parze z najdalej posuniętą roztropnością i rozwagą.

c)

Małoletnim przysługuje prawo do prywatności. W szczególny sposób prawo to winno

być respektowane w takich miejscach jak przebieralnie, pływalnie, łazienki i toalety. W
wymienionych miejscach personel nie może w żaden sposób ingerować w prywatność
małoletnich, w tym zwłaszcza wykonywać małoletnim zdjęć. Winien także zadbać, by zdjęć
nie robili sobie nawzajem sami małoletni.

Na fotografowanie małoletnich w innych sytuacjach i upublicznianie ich zdjęć
personel musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. To samo dotyczy
produkcji materiałów filmowych.
d)

5. Podróże, wycieczki, wakacje
a) Wszystkie wycieczki, zarówno jedno- jak i wielodniowe, wyjazdy, i pobyt poza placówką,
powinny być starannie planowane i w sposób formalny dokumentowane ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii transportu, zakwaterowania, planu dnia oraz bezpieczeństwa.
Należy także zadbać o stosowne ubezpieczenia.
b) W czasie wyjazdów należy zwrócić uwagę na zachowania podopiecznych mogące
wskazywać na problemy małoletniego z aklimatyzacją w grupie, trudnościami w
nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz na brak wykazywania się przez małoletnich
umiejętnościami w zakresie radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi pojawiającymi się w
grupie rówieśników.
c) Szczególną uwagę i wyjątkową czujność należy wykazać w stosunku do tych małoletnich,
których zachowanie może stwarzać zagrożenie, budzić niepokój lub być źródłem
dyskomfortu
dla innych małoletnich uczestników wakacyjnego pobytu.
d) Personel nie może bagatelizować jakichkolwiek sygnałów mogących wskazywać w
szczególności na: izolowanie się małoletniego w grupie rówieśników, przejawy agresji wśród
małoletnich (w szczególności agresywne zachowania starszych wobec młodszych), konflikty
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między podopiecznymi, pojawiające się w przypadku małoletnich zachowania seksualne
nieadekwatne do ich wieku, wykorzystywanie przez rówieśników zagubienia i nieporadności
małoletnich słabiej przystosowanych do radzenia sobie w grupie.
e) Należy poświęcać jak najwięcej uwagi małoletnim, którzy nie radzą sobie w kontaktach z
rówieśnikami (w szczególności kontrolować ich samopoczucie oraz na bieżąco oceniać, czy
sytuacja pobytu na wycieczce nie stanowi dla takiego dziecka zbytniego obciążenia
emocjonalnego, mogącego powodować zagrożenie dla jego zdrowia).
f) W razie stwierdzenia tego rodzaju przypadków personel ma obowiązek podjąć działania w
celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz powinien bezzwłocznie przystąpić do podjęcia
odpowiednich czynności zapewniających bezpieczeństwo, spokój i dobre samopoczucie
podopiecznych, w tym: ustalić przyczynę dostrzeżonych u podopiecznych problemów,
pomóc małoletniemu, które zgłasza problem lub w przypadku którego dostrzeżono, iż ma
problemy, których nie potrafi (lub z jakichś przyczyn boi się) zasygnalizować, zgłosić
stwierdzony przypadek Dyrektorowi oraz w uzasadnionych przypadkach rodzicom,
opiekunom, odpowiednim władzom lub specjalistom (w szczególności psychologom).
g) Na każdy wyjazd z małoletnimi, po uprzednim zapoznaniu rodziców (opiekunów
prawnych) z programem wyjazdu, wychowawca zobowiązany jest uzyskać ich pisemną zgodę
na karcie wakacyjnej karcie wycieczki (lub formularzu zgody rodziców (opiekunów) na
przejazd samochodem prywatnym.
h) Rodzice mają prawo do informacji o kontaktowym numerze telefonu, pod którym będą
mogli uzyskać informacje o dziecku podczas jego pobytu na wycieczce.
i) Na początku wycieczki wychowawcy mają obowiązek zapoznać uczestników z
obowiązującymi podczas niej zasadami i regulaminami.
5. Ochrona danych osobowych
a) W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator

danych jest obowiązany dopełnić wymogów informacyjnych, m.in. poinformować tę
osobę o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, celu zbierania danych, przewidywanych
odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, prawie dostępu do treści swoich danych
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oraz ich poprawiania, dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki
obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

b)

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa szkoła może gromadzić oraz przetwarzać
następujące dane osobowe uczniów:
a. imię (imiona) i nazwisko,

b. data i miejsce urodzenia,

c. numer PESEL, a w przypadku gdy dziecko nie posiada numeru PESEL, serię i numer

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d. adres zamieszkania dziecka, oraz dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych):

e. imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),

f. adresy ich zamieszkania.
c)

Biorąc pod uwagę, iż przepisy prawa nakładają na szkołę obowiązek gromadzenia i

przechowywania ww. danych osobowych uczniów i rodziców, okoliczność ta stanowi
wystarczającą podstawę legalizującą ich przetwarzanie; dotyczy to tylko tych danych o jakich
mowa powyżej i nie jest wymagane uzyskiwanie przez szkołę dodatkowej zgody na ich
gromadzenie. Przetwarzanie danych osobowych przez szkołę w oparciu o same regulacje
prawne może nastąpić jednak tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, czyli dydaktyczno-opiekuńczowychowawczych.
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c) W przypadku rodziców (opiekunów prawnych) przyjmuje się, iż szkoła może przetwarzać
ich dane osobowe w celach informacyjnych i korespondencyjnych związanych z edukacją
dziecka. Taki zakres przetwarzania jest bowiem niezbędny dla wykonania obowiązków
ustawowych, ciążących na organie prowadzącym szkołę.
d) Ponieważ w świetle art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z obowiązku
rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych osób u nich uczących się,
szkoła nie ma obowiązku dokonywania rejestracji zbioru danych uczniów.
e) Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) stanął na stanowisku,

iż zwolnienie z obowiązku rejestracji obejmuje także zbiory danych osobowych rodziców
(opiekunów prawnych) uczniów danej szkoły.

f) Wszystkie pozostałe, nie wymienione powyżej dane osobowe uczniów oraz rodziców
(opiekunów prawnych) szkoła może gromadzić i przetwarzać tylko po uzyskaniu pisemnej
zgody zainteresowanych.

g) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych powinno wskazywać zakres
danych i cel ich przetwarzania.

h) Zgodę w odniesieniu do przetwarzania danych osoby małoletniej należy uzyskać od jej
rodziców (opiekunów prawnych). Uczniowie pełnoletni sami wyrażają natomiast taką
zgodę. W przypadku małoletnich posiadających ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, czyli tych, którzy ukończyli 13 rok życia, wyrażane są poglądy, iż mogą oni
samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponieważ
jednak rodzice (opiekunowie prawni) po uzyskaniu przez małoletniego ograniczonej
zdolności do czynności prawnych mogą w dalszym ciągu podejmować w jego imieniu
działania prawne, bezpieczniej jest uzyskiwać tego rodzaju zgodę od przedstawiciela
ustawowego. Pozwala to uniknąć bowiem zarzutu, iż małoletni udzielając zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych nie działał z odpowiednim rozeznaniem.
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i) Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych powinna być podjęta
swobodnie i mieć charakter samodzielny

6. Ochrona wizerunku

a) Żadnemu członkowi personelu nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów

utrwalania wizerunku nieletniego (filmowania, fotografowania) bez pisemnej zgody
rodzica czy opiekuna nieletniego

b) Upublicznianie przez placówkę wizerunku nieletniego wymaga pisemnej zgody rodzica
czy opiekuna nieletniego

7. Procedura postępowania w przypadku oznak lub wiadomości o wykorzystywaniu

seksualnym
Objawy w zachowaniu małoletniego, które mogą wskazywać na wykorzystywanie seksualne:
a. „Erotyzacja: prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania seksualne małoletniego w
stosunku do osób z otoczenia; (…) erotyczna twórczość dziecka — gdy w rysunkach (…)
zaczynają dominować elementy seksualne;

b) agresja seksualna wobec innych dzieci;

c) angażowanie rówieśników i młodszych dzieci w nietypową aktywność seksualną — jeżeli
dziecko w wieku wczesnoszkolnym w zabawach odtwarza stosunek seksualny, kontakty
oralne lub analne, to jest to niepokojący sygnał mogący świadczyć o tym, że było ono
uwikłane w aktywność seksualną przez osoby dorosłe;

d) nieadekwatny do poziomu rozwoju dziecka język dotyczący sfery seksualnej;

e) podejmowanie wczesnej i nasilonej aktywności seksualnej;
f) Problemy emocjonalne: silne poczucie winy u małoletniego wynikające z tego, iż czuje się
on odpowiedzialny za zachowanie seksualne podejmowane wobec niego; poczucie bycia
złym, innym, gorszym — dziecko ma wrażenie, że to, co je spotkało, wynika z tego,
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iż jest ono złe, niegodziwe; poczucie nadmiernego wstydu związanego z przekroczeniem
granic intymnych; dawanie do zrozumienia, że ma się jakąś straszną tajemnicę — dorosły
podejmujący kontakt seksualny z dzieckiem często mówi mu, że nie może o tym nikomu
powiedzieć; poczucie stygmatyzacji — dziecku wydaje się, że jest inne niż rówieśnicy z
powodu doznanego urazu; negatywny stosunek do własnego ciała, poczucie zbrukania i
wstrętu.
g) Zachowania autodestrukcyjne: samookaleczenia; próby samobójcze; zaburzenia jedzenia
(bulimia, anoreksja); uzależnienia (np. nadużywanie alkoholu, narkotyków); prostytucja
dziecięca.
h) Dolegliwości psychosomatyczne: bóle brzucha; nudności, wymioty; zaburzenia
miesiączkowania.

i) Objawy nerwicowe: wtórne moczenie nocne; zanieczyszczanie się kałem; zaburzenia

snu, koszmary senne.

j) Problemy szkolne: zaburzenia koncentracji uwagi; nagłe obniżenie wyników w nauce;

unikanie zajęć wychowania fizycznego; problemy w relacjach rówieśniczych.

k) Powzięcie wiedzy o faktycznych lub prawdopodobnych przypadkach przemocy wymaga
podjęcia odpowiednich działań.

CO NALEŻY ROBIĆ?
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Procedury postepowania wobec podejrzenia o wystąpienie molestowania uczniów
- w przypadku podejrzenia o wystąpienie molestowania uczniów należy:
Nauczyciel
1. zachowuje spokój
2. nie zadaje uczniowi, który poinformował jego molestowaniu (jego lub innego ucznia),
natarczywych i „naprowadzających” pytań
3. zapewnia ucznia, że, wyjawiając informację, postąpił właściwie
4. o zaistniałej sytuacji informuje dyrektora
Dyrektor
5. w szkole w łatwo dostępnym miejscu przechowuje dane teleadresowe służb
uprawnionych do działania w sytuacjach przestępstw wobec małoletnich
6. jeśli zachodzi podejrzenie, że doszło do molestowania, odsuwa na czas postępowania
członka personelu szkoły od kontaktu z uczniami,
7. wraz z wicedyrektorami i kanclerzem szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające
8. po stwierdzeniu, że nie doszło do molestowania natychmiast przywraca członka
personelu do zwykłych obowiązków
9. sporządza pisemny raport z postępowania i zabezpiecza wszystkie dowody zdarzenia
(np.: zdjęcia, filmy, sms-y),
10. jeśli podczas wewnętrznego postępowania ustali, że mogło dojść do molestowania,
zgłasza zajście właściwym organom

Opracowano na podstawie „ Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce
wychowawczej” Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej
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