Przedszkole Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II
ul. Ks. Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 074 666 96 48; 601 737 749; e-mail: sekretariat@przedszkole2.swiebodzice.pl

Procedura postępowania w przypadku, gdy do przedszkola
uczęszcza dziecko głodne lub zaniedbane
Podstawa prawna:



Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.),
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.).

W przypadku powstania podejrzenia, że dziecko jest zaniedbywane w domu:
1. Wychowawca grupy dokonuje obserwacji dziecka, a następnie przeprowadza z nim
rozmowę celem ustalenia jego sytuacji domowej (a w szczególności, czy rodzice zajmują
się nim, czy rozmawia z nimi o swoich problemach, czy spożywa w domu posiłki i jak
często, czy rodzice spożywają w domu alkohol i jak często, jak się do dziecka zwracają,
czy spędzają z nim wolny czas).
2. Po rozmowie z dzieckiem po wzięciu pod uwagę własnych obserwacji i uzyskanych już
wcześniej informacji (np. od rodziców innych przedszkolaków, nauczycieli) wychowawca
grupy podejmuje działania, których celem jest pomoc dziecku, a z dokonanych ustaleń
sporządza notatkę.
3. O dokonanych ustaleniach wychowawca informuje dyrektora przedszkola, przekazując
mu swoją notatkę.
4. Wychowawca grupy kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka celem
umówienia spotkania w przedszkolu. W spotkaniu tym biorą udział: wychowawca grupy,
rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz dyrektor przedszkola. Podczas spotkania podjęta
zostaje próba wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyny zaniedbania dziecka. Jeżeli jest
nią zła sytuacja finansowa rodziny, wówczas uczestnicy spotkania ustalają zasady
postępowania z dzieckiem i sposoby udzielenia pomocy zarówno jemu, jak i jego
rodzinie. Podejmuje się decyzję o ewentualnym złożeniu wniosku do ośrodka pomocy
społecznej w celu objęcia dziecka pomocą (np. dożywianiem).
5. Gdy okaże się, że przyczyną zaniedbania dziecka jest demoralizacja (alkoholizm,
narkomania w rodzinie, przemoc, niewydolność wychowawcza), wówczas dyrektor
przedszkola informuje o ustaleniach policję i sąd rodzinny.
Świebodzice, 01.09.2019
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