
SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 28  IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

 

 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, 

ŻE DZIECKO JEST OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ 

 

 

Na podstawie: Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. 2010 Nr 125.842) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 

września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 roku nr 209,poz. 1245). 

 

1. W przypadku zauważenia przez nauczycieli/innych pracowników szkoły siniaków, 

zadrapań, miejscowych oparzeń lub innych widocznych obrażeń, a także nadmiernej 

lękliwości, niepokojących odruchów, wzmożonej agresji mogących świadczyć o stosowaniu 

wobec dziecka przemocy, należy o tym niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły lub 

pedagoga albo wychowawcę. 

2. Nauczyciel/inny pracownik szkoły sporządza notatkę służbową, w której dokonuje opisu 

obrażeń dziecka lub jego niepokojących zachowań. 

3. Dyrektor szkoły po konsultacji z wychowawcą lub pedagogiem wzywa rodziców w celu 

wysłuchania wyjaśnień dotyczących zauważonych obrażeń na ciele dziecka lub 

niepokojących zachowań. Z rozmowy tej sporządza notatkę służbową. 

4. Po zapoznaniu się z okolicznościami, dyrektor szkoły podejmuje decyzję, o wszczęciu 

procedury: „Niebieska Karta - A” oraz „Niebieska Karta – B” stanowiące Załącznik Nr 1 do 

niniejszej instrukcji. 

5. Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta - A” do przewodniczącego 

zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

wszczęcia procedury. 

 

 

Załącznik nr 1 

Procedury: ,,Niebieska Karta – A” oraz ,,Niebieska Karta – B” 

 

1. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A” dokonuje przedstawiciel podmiotu, który 

pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie. 

Druk A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą wobec, której istnieje podejrzenie, 

że doznaje przemocy w rodzinie. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu 

z osobą jest niewykonalne, wypełnienie formularza część A następuje bez udziału tej osoby. 

2. Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy należy przekazać formularz B 

osobie doznającej przemocy, po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych 

instytucji pomocowych, w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko - kartę B 

należy przekazać osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą 

przemocy. 

Po wypełnieniu Karty A należy niezwłocznie (7 dni) przekazać ją do siedziby Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Zabrzu-Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Zabrzu (w aktach szkoły należy pozostawić kopię dokumentu). 

 Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta -  

-A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go 

członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, które dokonują analizy sytuacji 

rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta - C”. 



3. W ramach procedury szkoła udziela informacji o: 

1) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących 

specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego 

stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie, może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że 

stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 

informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii. 

Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska 

Karta-A” wypełnia podmiot leczniczy, do którego osoba ta została przewieziona. 

4. Zakończenie procedury następuje w przypadku: 

1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, 

rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań, dokonanego przez Zespół 

Interdyscyplinarny, który ma obowiązek powiadomić o tym podmioty uczestniczące 

w procedurze. 

 

 


