
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka 

 

 

§ 1 

 

W przypadku uzyskania informacji lub podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma 

obowiązek: 

- jeżeli wystąpiło uszkodzenie ciała dziecka lub potrzebuje ono pomocy lekarskiej – skonsultować 

sytuację z pielęgniarką szkolną bądź wezwać pogotowie, 

- sporządzić notatkę służbową, 

- przekazać informację pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi placówki. 

 

§ 2 

Jeżeli sprawcą jest pracownik: 

 

1. zachowuje się on negatywnie względem dzieci, ośmiesza, dyskryminuje, mobbuje: 

- dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem w celu zawarcia kontraktu zawierającego działania 

eliminujące nieodpowiednie zachowania oraz konsekwencje, 

- dyrektor przeprowadza rozmowę z dzieckiem i jego opiekunami w celu poinformowania o zaistniałej 

sytuacji oraz ustalenia planu pomocy dziecku, tj. zapewnienia mu bezpieczeństwa, ustalenia roli 

opiekunów, wsparcia dziecka przez placówkę, ewentualnie skierowania go do specjalistycznej 

placówki wsparcia, 

- wdrożenie zaplanowanych działań i monitorowanie sytuacji, 

- w przypadku gdy zaplanowane działania nie przynoszą efektu, dyrekcja podejmuje w stosunku do 

osoby krzywdzącej dziecko działania wynikające z Karty Nauczyciela lub kodeksu pracy. 

2. Jeżeli zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa na szkodę dziecka: 

- dyrektor placówki składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury (obowiązek wynikający z art. 

304 k.p.k.), 

- dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem w celu poinformowania go o posiadanych 

informacjach oraz obowiązku złożenia przez niego zawiadomienia na policję lub do prokuratury, 

- dyrektor przeprowadza rozmowę z dzieckiem i jego opiekunami w celu poinformowania o zaistniałej 

sytuacji oraz ustalenia planu pomocy dziecku, tj. zapewnienia mu bezpieczeństwa, ustalenia roli 

opiekunów, wsparcia dziecka przez placówkę, ewentualnie skierowania go do specjalistycznej 

placówki wsparcia, 

- wdrożenie zaplanowanych działań i monitorowanie sytuacji, 

- w przypadku gdy zaplanowane działania nie przynoszą efektu, dyrekcja podejmuje w stosunku do 

osoby krzywdzącej dziecko działania wynikające z Karty Nauczyciela lub kodeksu pracy. 

 

§ 2 

Jeżeli sprawcą jest osoba ze środowiska rodzinnego i: 

 

1. Istnieje podejrzenie przestępstwa popełnionego na szkodę dziecka należy: 

- dyrektor placówki składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury (obowiązek wynikający z art. 

304 k.p.k.), 

- wdrożenie zaplanowanych działań, 

- w przypadku gdy zaplanowane działania nie przynoszą efektu a przyczyną jest brak współpracy z 

rodzicami/opiekunami, nieprzestrzeganie ustaleń kontraktu lub zauważenie niewłaściwie 

wykonywanej władzy rodzicielskiej, pedagog szkolny składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w 

sytuację dziecka/rodziny (na mocy art.572 k.p.c.). 

2. Istnieje zagrożenie dobra dziecka (zaniedbanie fizyczne, psychiczne, konflikty okołorozwodowe 

zagrażające dobru dziecka, niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, zaniedbanie, nadużywanie 

przez rodziców/opiekunów substancji zmieniających świadomość), bądź zauważona jest przemoc 

fizyczna lub psychiczna wobec dziecka albo dziecko jest świadkiem przemocy, należy: 

- przekazać informację wychowawcy klasy, 



- wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z dzieckiem, 

- wychowawca klasy przy wsparciu pedagoga szkolnego przeprowadza rozmowę z 

rodzicem/opiekunem (w przypadku przemocy w rodzinie – rodzicem/opiekunem niekrzywdzącym), 

podczas której: 

 przedstawia formy i okoliczności krzywdzenia 

 informuje o zachowaniach i wypowiedziach dziecka wskazujących na doświadczenie krzywdzenia 

 omówienie roli rodzica/opiekuna w podejmowaniu interwencji (wpieranie dziecka), propozycja 

wsparcia 

 informuje o ustawowym obowiązku podjęcia interwencji prawnej 

 informuje o placówkach świadczących pomoc 

 ustalenie planu pomocy dziecku 

 ustalenie kontraktu zawierającego działania eliminujące nieodpowiednie zachowania oraz 

konsekwencje, gdy zaplanowane działania nie przyniosą efektu 

- w przypadku gdy zaplanowane działania nie przynoszą efektu a przyczyną jest brak współpracy z 

rodzicami/opiekunami, nieprzestrzeganie ustaleń kontraktu lub zauważenie niewłaściwie 

wykonywanej władzy rodzicielskiej, pedagog szkolny: 

 uruchamia procedurę „Niebieskiej Karty” 

 składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka/rodziny (na mocy art.572 k.p.c.) 

 

§ 3 

Jeżeli sprawcą rówieśnik: 

 

- pedagog szkolny albo wychowawca klasy (w przypadku gdy osoby uwikłane w przemoc są uczniami 

jednej klasy) przeprowadza rozmowę z dziećmi (sprawcą, ofiarą, świadkami), 

- pedagog szkolny, bądź wychowawcy dzieci uwikłanych w przemoc rozmawia z 

rodzicami/opiekunami dzieci w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji, ustalenia planu 

pracy z dziećmi, spisania kontraktu z rodzicami, 

- wdrożenie zaplanowanych działań i monitorowanie sytuacji, 

- w przypadku gdy zaplanowane działania nie przynoszą efektu a przyczyną jest brak współpracy z 

rodzicami/opiekunami, bądź sprawca przejawia demoralizację, pedagog szkolny rozważa zmianę 

planu naprawczego albo składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka/rodziny (na 

mocy art.572 k.p.c.). 

 


