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Definicje i katalog wydarzeń nadzwyczajnych 

 

 

Dane zbierane przez MOW na temat zdarzeń i wypadków, do których doszło na terenie 

ośrodka lub pod opieką wychowawców placówki. 

 

Ogólne założenia zbierania danych 

Celem zbierania danych jest monitorowanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

wychowanków i pracowników przebywających w ośrodku, ocena sytuacji w MOW, a także 

poprawa jakości pracy MOW.  

Dane o wypadkach nadzwyczajnych, do których doszło na terenie ośrodka lub pod opieką 

wychowawców placówki będą zbierane i przekazywane do ORE oraz właściwego Kuratorium 

Oświaty co miesiąc. 

Oprócz danych o liczbie wydarzeń nadzwyczajnych, będą przekazywane dodatkowe informacje 

m.in o liczbie ucieczek, pobytów w szpitalu, liczbie przeniesień do innego MOW oraz 

interwencji zewnętrznych. MOW prowadzi rejestr wydarzeń nadzwyczajnych wraz z opisem 

wydarzenia, jego uczestników oraz podjętych czynności.  

Zbierane informacje będą dotyczyły liczby zdarzeń, a nie liczby wychowanków biorących udział 

w wydarzeniu. 

Sposób przekazywania danych, o ile będzie możliwe z wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego tzw. systemu kierowania nieletnich do MOW lub mailowo.  

 

Dane statystyczne o MOW (dane zbierane za miesiąc) 

1. Liczba ucieczek dokonanych przez wychowanków  

Gdzie za ucieczkę przyjmujemy samodzielne opuszczenie placówki przez nieletniego, o którym 
poinformowano właściwy sąd rodzinny. Jako ucieczkę nie jest traktowane oddalenie się z 
placówki jeśli powrót nastąpił w ciągu 2 godzin. 

2. Liczba ucieczek zbiorowych dokonanych przez wychowanków 

Gdzie za ucieczkę zbiorową przyjmujemy zdarzenie, w którym uczestniczyło przynajmniej 3 

nieletnich (zgodność czasu i miejsca zdarzenia).  

3. Liczba pobytów wychowanków w szpitalu związanych ze zdarzeniem nadzwyczajnym  

4. Liczba pobytów wychowanków w szpitalu psychiatrycznym związanych ze zdarzeniem 

nadzwyczajnym 

5. Liczba przeniesień wychowanków do innego MOW mających znaczenie dla 

skuteczności procesu resocjalizacyjnego lub terapeutycznego 
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Wydarzenia nadzwyczajne w MOW  

1. Zgon nieletniego/ nieletniej 

2. Samobójstwo nieletniego/ nieletniej 

3. Próba samobójcza nieletniego/nieletniej 

Próba samobójcza rozumiana jest jako samodzielnie podjęte i potencjalnie śmiertelne 

działanie, którego intencją było doprowadzenie do własnej śmierci, jednak do owej śmierci nie 

doszło.  

4. Zgwałcenie nieletniego/ nieletniej lub inny czyn noszący znamiona przestępstwa 

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z udziałem wychowanka. 

5. Bunt wychowanek/wychowanków 

Gdzie bunt rozumiany jest jako sprzeciw, opór czy wystąpienie przeciwko wychowawcom 

bierny, czynny, w konsekwencji czego pojawiła się interwencja służb zewnętrznych. 

6. Samookaleczenia wychowanek/wychowanków. 

Samookaleczenie rozumiane jest jako umyślne uszkodzenie własnego ciała w wyniku 

autoagresji lub depresji wymagająca interwencji medycznej.  

7. Agresja fizyczna wśród wychowanek/wychowanków 

Agresja fizyczna wśród wychowanków to np. bójka  strony uczestniczące są agresywne, 

rzucanie przedmiotami w inne osoby, napaść na innego wychowanka w konsekwencji czego 

nastąpiła interwencja służb zewnętrznych.  

8. Napaść fizyczna na pracownika MOW przez wychowanka/wychowanków 

9. Znęcanie się nad wychowankiem innych wychowanków 

10. Znęcanie się nad wychowankiem przez inne osoby 

11. Podejrzenie popełnienia przez pracownika, w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych w stosunku do wychowanków, czynu noszącego znamiona czynu 

przestępstwa ściganego z urzędu wobec wychowanka. 

 

Interwencje służb zewnętrznych w MOW dot. używania alkoholu i środki psychoaktywnych  

Informacje o liczbie zdarzeń zbierane będą za miesiąc. 

- Policja 

- Pogotowie ratunkowe związane z wydarzeniem nadzwyczajnym 

- Straż pożarna 

 

Rejestr wypadków nadzwyczajnych w MOW 

MOW prowadzi rejestr wypadków nadzwyczajnych. Informacje, które powinny zostać 

odnotowane przy opisie takiego wypadku. 

- Imię i nazwisko, klasa, grupa wychowawcza, data urodzenia  

- Data i rodzaj wydarzenia 

- Miejsce wystąpienia i okoliczności wydarzenia 

- Pracownicy mający związek z wydarzeniem 

- Czynności podjęte w postępowaniu z nieletnim, w tym przyczyny i uwarunkowania 

wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego. 


