PROCEDURA
INTERWENCYJNA
W PRZYPADKU
KRZYWDZENIA
DZIECKA
PROCEDURA
"NIEBIESKIE KARTY"

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.
(nowelizacja ustawy z dnia 1 sierpnia 2010r.)
3. Rozporządzenie Rady
1. Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty".
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, jest
ofiarą przemocy, szkoła podejmuje następujące kroki:
1. Nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje informację wychowawcy
klasy/ pedagogowi/psychologowi/dyrektorowi szkoły.
2. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest dotknięte przemocą w rodzinie,
nauczyciel wypełnia formularz "Niebieska karta - A", w obecności dziecka
oraz pedagoga/psychologa.
3. Nauczyciel przekazuje dziecku formularz "Niebieska Karta -

B" ,

psycholog/pedagog wyjaśnia dziecku, na czym polega procedura "Niebieskie
Karty" i informuje dziecko o jego prawach.
4. Działania z udziałem dziecka w ramach procedury NK powinny zostać
przeprowadzone w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (dziadkowie,
rodzeństwo).
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5. Formularz " Niebieska karta – A" zostaje przekazany przez dyrektora szkoły do
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego na terenie dzielnicy/gminy, w
której dziecko faktycznie przebywa, w ciągu 7 dni od jego wypełnienia.
6. Pedagog/psycholog wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych,
przekazuje im informację na temat przemocy wobec dziecka. Przeprowadza
rozmowę z rodzicami.
7. Pedagog/psycholog sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na

podstawie rozmów z uczniem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz
plan pomocy dziecku, który uwzględnia sposoby zapewnienia dziecku
bezpieczeństwa oraz opis wsparcia, jakie szkoła może zaoferować dziecku.
Przygotowuje informację o placówkach pomocy dziecku, jeżeli jest taka
potrzeba. Ofertę placówek przekazuje rodzicowi/opiekunowi niebędącemu
sprawcą przemocy.
8. Pedagog/psycholog ustala z rodzicami/opiekunami prawnymi plan pomocy
dziecku, poprzez określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i
zobowiązanie do skonsultowania dziecka i rodziny przez psychologa.
9. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest dotknięte przemocą w rodzinie,
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obowiązkach prawnych szkoły : wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" oraz
zgłoszenia sprawy do prokuratury oraz sądu rodzinnego i nieletnich
przypadków przemocy w rodzinie wobec dziecka. Pedagog/psycholog
informuje o swoich działaniach dyrektora szkoły.
10. Dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do
prokuratury i/lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego i
nieletnich, w każdej sytuacji, gdy dziecko jest ofiarą przestępstwa.
11. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka dyrektor szkoły
wzywa
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prawnych/rodziców w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego.
12. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
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Załączniki:
1.Formularz "Niebieska Karta - A"
2. Formularz 'Niebieska Karta - B"

