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pracowników placówki oświatowej 
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Procedury postępowania
pracowników placówki oświatowej

w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka 

Jeśli podejrzewasz lub uzyskałeś/-aś informację 
o krzywdzeniu dziecka 
Zapytaj czy dziecko nie potrzebuje pomocy medycznej, czy ma obrażenia ciałaĂ

Jeśli TAK:Ă
1)ĂWezwij pogotowie lub skonsultuj sytuację z pielęgniarką szkolnąĂ
2)ĂSporządź notatkę, która będzie zawierała fakty o sytuacji dzieckaĂ
3)ĂPrzekaż informacje o stanie zdrowia dziecka dyrekcji placówkiĂ

Jeśli podejrzewasz lub uzyskałeś/-aś informację o krzywdzeniu 
dziecka ze strony osoby ze środowiska rodzinnego dziecka 

Wówczas: 
ä Porozmawiaj z dzieckiemĂ
ä Rozpoznaj sytuację rodzinną dziecka, ustal zakres realizacji jego potrzeb, 

poczucie bezpieczeństwaĂ
ä Sprawdź czy dziecku nie zagraża niebezpieczeństwo (przemoc fizyczna, 

emocjonalna, zaniedbanie, wykorzystanie seksualne)Ă
ä Zatroszcz się o dziecko – zapewnij, że mu wierzysz, że to dorosły ponosi 

odpowiedzialność za sytuację przemocy, wykorzystania seksualnegoĂ
ä Powiedz dziecku, że konieczne jest podjęcie interwencji w jego sprawieĂ
ä Zapewnij, że chcesz pomóc dzieckuĂ

NastępnieĂ
ä Sporządź notatkę o sytuacji dziecka i przekaż zebrane informacje dyrektoro-

wi placówki 
² Dyrektor w obecności pedagoga lub osoby monitorującej stosowanie po-

lityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, przeprowadza rozmowę z ro-
dzicami/opiekunami dziecka dotyczącą podejrzenia krzywdzenia dziecka. 
Jeśli rodzice/opiekunowie odmawiają współpracy, wtedy dyrektor pro-
si o wsparcie instytucje mające możliwość wglądu w sytuację rodzinną 
dziecka tj. policja, ośrodek pomocy społecznej, sąd.Ă

² Dyrektor również przekazuje rodzicom/opiekunom informacje o koniecz-
ności podjęcia interwencji prawnej.Ă 1 

² W zależności od sytuacji dziecka i uzyskanych informacji, dyrektor kieru-
je pismo do wydziału rodzinnego sądu rejonowego o wgląd w sytuację 
rodzinną dziecka lub zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu prze-
stępstwa wobec dziecka.Ă

ä Współpracuj z pedagogiem/osobą monitorującą stosowanie polityki ochrony 
dzieci przed krzywdzeniem oraz dyrekcją szkoły w zakresie ochrony dziecka.Ă

ä Monitoruj sytuację dzieckaĂ

Promuj wśród podopiecznych:Możliwości interwencji prawnej wobec dziecka: 
ä Zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa na szkodę 

dziecka. Zawiadomienie składa się do prokuratury lub na policjęĂ
ä Wniosek do właściwego sądu rejonowego o wgląd w sytuację 

rodzinną dzieckaĂ
ä Uruchomienie procedury „Niebieska karta”Ă
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