PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O STOSOWANIE
PRZEMOCY W RODZINIE WOBEC UCZNIA – „NIEBIESKIE KARTY”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.Nr 209, poz. 1245), nakłada na
szkołę obowiązek uruchomienia procedury, jeśli zaistniało podejrzenie stosowania wobec
ucznia przemocy domowej. Wg załącznika nr 2 przemoc w rodzinie to „ jednorazowe albo
powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste
członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w
szczególności narażające te osoby 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”.
Przepis art. 9a rozporządzenia nakłada na gminy obowiązek powołania zespołów
interdyscyplinarnych do realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. W skład zespołu oprócz pracownika socjalnego, przedstawiciela policji,
przedstawiciela ochrony zdrowia, reprezentanta gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, wchodzi także przedstawiciel oświaty.

Zgodnie z § 15 przedstawiciel oświaty jest zobowiązany w szczególności do :
- udzielania pokrzywdzonemu informacji o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznopedagogicznej, prawnej, socjalnej oraz możliwościach podjęcia dalszych działań na rzecz
poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą,
- prowadzenia rozmów z osobami, odnośnie których istnieje podejrzenie, że są sprawcami
przemocy w rodzinie na temat konsekwencji tego typu postępowania oraz możliwości
leczenia i terapii,
- diagnozowania sytuacji i potrzeb osób, wobec których zachodzi podejrzenie, że są ofiarami
przemocy w rodzinie,
- udzielania kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub
osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej oraz wsparcia
rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w
zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Obowiązki szkoły w ramach procedury „ Niebieskie Karty” związane są z dostrzeżeniem
przejawów stosowania przemocy w rodzinie wobec ucznia i zgłoszeniu problemu, które
uruchomią procedury udzielania pomocy ofierze przemocy domowej.

Nauczyciel, który podejrzewa, że wobec ucznia stosowana jest przemoc domowa lub uzyskał
taką informację, powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub , w razie jego nieobecności,
wicedyrektora, wychowawcę, pedagoga szkolnego.
Obowiązkiem dyrektora jest udzielenie wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań
wynikających z procedury w postaci np. zaangażowania wychowawcy klasy, psychologa,
pedagoga.
Wychowawca przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem. Nawiązuje kontakt z rodzicami
informując o stanie dziecka i umawia na spotkanie w szkole. Rozmowę z uczniem
przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie
godności oraz zapewniających mu bezpieczeństwo, w obecności rodzica, który nie jest
sprawcą przemocy lub innej pełnoletniej osoby najbliższej.
Wychowawca sporządza notatkę opisującą : wygląd, dolegliwości, stan zdrowia, uzyskane
informacje oraz podjęte działania. Notatka jest przechowywana w dokumentacji
wychowawcy klasy.
W dalszej pracy wychowawczej wspiera ucznia, tworząc atmosferę bezpieczeństwa i
akceptacji oraz obejmuje ucznia i rodzinę pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Dyrektor na podstawie zgromadzonych informacji wypełnia „Niebieską Kartę”-część A(I-XV,
XVII, XIX-XXI). Oryginał formularza przekazuje niezwłocznie, nie póżniej niż w ciągu 7 dni od
momentu wszczęcia procedury, do przewodniczącego gminnego zespołu
interdyscyplinarnego. Kopia pozostaje w dokumentacji szkoły. Część B Karty przekazuje
rodzicowi lub opiekunowi towarzyszącemu dziecku.
Osoba oddelegowana przez dyrektora bierze czynny udział w pracach zespołu
interdyscyplinarnego.

W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ucznia
dyrektor powiadamia policję, sąd rejonowy oraz prokuraturę o popełnieniu przestępstwa.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. Równolegle powiadamia też
pracownika socjalnego.
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