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Załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Bursy nr 6 

z dnia 21.07.2020r. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW 

NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH WŚRÓD WYCHOWANKÓW 

BURSY NR 6  

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszą procedurę opracowano na podstawie: 

1) Kodeksu Karnego art. 18 § 3; art. 203; art. 204; art. 304 § 2.   

2. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego                              

i emocjonalnego wychowanków, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego                                            

z wystąpieniem prostytucji wśród wychowanków bursy. 

3. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie procedurą: dyrektor bursy, wychowawca grupy, 

psycholog placówki lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora. 

 

ROZDZIAŁ 2 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ 

SEKSUALNYCH WŚRÓD WYCHOWANKÓW 

1.   Wychowawca otrzymujący informację o sytuacji, w której wychowanek był świadkiem 

czynności seksualnych mogących mieć znamiona prostytucji, informuje o zaistniałym incydencie 

dyrektora bursy. 

2.  W przypadku uzyskania informacji, że wychowanek, który nie ukończył 18 lat uprawia nierząd, 

bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, dyrektor bursy wzywa do placówki 

rodziców/opiekunów prawnych wychowanka w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy dotyczącej 

zaistniałego zdarzenia. 

3. Dyrektor w obecności wychowawcy grupy oraz psychologa przeprowadza rozmowę                                        

z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz wychowankiem/wychowanką w ich obecności.                                  

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje wychowanka/wychowankę do zaniechania 

negatywnego postępowania, zaś rodziców/opiekunów prawnych bezwzględnie zobowiązuje do 

szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować 

rodzicom/opiekunom prawnym skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział                               

w programie terapeutycznym. 
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4. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni wychowanka/wychowanki odmawiają 

współpracy lub nie stawiają się na wezwanie bursy, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają 

informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor bursy pisemnie powiadamia                           

o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję (wydział ds. nieletnich). 

5. W przypadku gdy postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia 

wychowanek/wychowanka, którzy ukończyli 18 lat, wychowawca grupy wraz  

z psychologiem przeprowadza rozmowę wyjaśniającą. 

6. Dyrektor wzywa do bursy rodziców/opiekunów prawnych wychowanka/ wychowanki, w celu 

ustalenia dalszego postępowania z ich dzieckiem. 

 

ROZDZIAŁ 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Traci moc wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Bursy nr 13/2018 z dnia 13.09.2018r. 

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań 

seksualnych wśród wychowanków Bursy nr 6, której zapisy uwzględniono w niniejszej 

procedurze.   

2. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań 

seksualnych wśród wychowanków Bursy nr 6 została wprowadzona Zarządzeniem nr 12/2020 

Dyrektora Bursy z dnia 21.07.2020r. 

 


