
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE WOBEC DZIECKA 

OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 71 „CHATKA MAŁEGO SKRZATKA” 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 nr 

180 poz. 1493); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” i komentarzem do 

rozporządzenia; 

Cel procedury: 

Procedura określa tryb postępowania w przypadku podejrzenia o stosowanie 

przemocy w rodzinie wobec dziecka. 

Adresaci: 

 Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 

 

1. Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające 

się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 

osobiste dziecka, w szczególności narażające dziecko na niebezpieczeństwo utraty 

życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym 

seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 

wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

2. Gdy nauczyciel jest świadkiem przemocy (np. na terenie lub w okolicy przedszkola), 

musi interweniować. Dziecku należy zapewnić bezpieczeństwo – trzeba go 

odseparować od sprawcy przemocy. Jeśli tego wymaga sytuacja, dziecku udziela się 

pomocy przedmedycznej, ewentualnie wzywa się pogotowie i policję.  

3. Jeśli dziecko samo sygnalizuje, że jest krzywdzone, lub nauczyciel ma podejrzenia w 

tym zakresie, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, sporządza notatkę o zdarzeniu lub 

z przebiegu rozmowy (o ile to możliwe bezpośrednio po zdarzeniu lub rozmowie). 

4. O podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka należy poinformować dyrektora 

przedszkola, a w przypadku jego nieobecności – wicedyrektora przedszkola. 

Nauczyciel dostarcza sporządzona notatkę. 

5. Zaproszenie rodzica do przedszkola przez dyrektora. W rozmowie z rodzicem trzeba 

poinformować o celu spotkania, np. wskazać, że dziecko zachowuje się niepokojąco, 

zgłasza trudności, dlatego warto byłoby się spotkać i porozmawiać o problemie. 



Termin i czas rozmowy należy dostosować do możliwości organizacyjnych rodzica, 

podkreślając, że zależy nam na tym, by było to jak najszybciej.  

6. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”. Przedszkole wypełnia części I–XV, XVII 

i XIX–XXI formularza A. Rozmowę z dzieckiem, które jest dotknięte przemocą w 

rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i 

poszanowanie godności dziecka oraz zapewniających mu bezpieczeństwo, w 

obecności rodzica, który nie jest sprawcą przemocy, lub innej najbliższej mu osoby. 

7. Przekazanie formularza „Niebieska Karta – B” osobie reprezentującej dziecko 

(rodzicowi, który nie jest sprawcą przemocy, opiekunowi lub osobie zgłaszającej 

przemoc wobec dziecka). 

8. Przekazanie oryginału formularza „Niebieska Karta – A” przewodniczącemu zespołu 

interdyscyplinarnemu. Oryginał formularza przekazuje się niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 7 dni od momentu wszczęcia procedury. Kopia pozostaje w dokumentacji 

przedszkola. 

9. Objęcie dziecka i rodziny pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.  Ponowne wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”.  Jeśli osoba, wobec której 

zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się ponownie 

przemocy, należy ponownie wypełnić formularz A w zakresie niezbędnym do 

udokumentowania nowego zdarzenia i przesłać go do przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnego. 

 

Procedura obowiązuje z dniem wejścia zarządzenia. 

 

ZŁĄCZNIKI: 

1. Niebieska Karta – część A 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


