
Procedura „Niebieskiej karty”  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego  

w Ożarowie Mazowieckim 
 
Od 18 października 2011 r. obowiązuje Rozporządzenie 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). Delegację do 
tego aktu prawnego dał zapis art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku nr 180, poz. 1493,  
z późn. zm.). 

  
 

W myśl nowych przepisów, szkoła zobowiązana jest do uruchomienia 
procedury „Niebieskiej Karty”, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie 
wobec ucznia przemocy w rodzinie. Informacja, w ustawowym terminie 7 dni, 
przekazywana jest do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego. 
W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej 
wchodzi przedstawiciel oświaty w przypadku naszej szkoły jest to pedagog szkolny . 
Do jego zadań – w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie - należy m. in.: 

1. niezwłoczne zorganizowanie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby pokrzywdzonej; 

2. udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, 
faktycznemu lub osobie najbliższej o: 

 możliwościach uzyskania wsparcia oraz pomocy psychologicznej, prawnej, 
socjalnej i pedagogicznej,  

  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; 

3. prowadzenie rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że 
stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w 
rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub 
terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych; 

4. diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że 
jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedura postępowania: 
1. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że wobec ucznia stosowana jest 

przemoc domowa, dyrektor, nauczyciel lub pedagog / psycholog szkolny 
sporządza formularz „Niebieskiej Karty” A. 

2. Jednocześnie należy podjąć działania interwencyjne  mające na celu: 
a) zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi, wobec którego stosowana jest 

przemoc domowa, 
b) powstrzymanie przemocy, 
c) udzielenie różnych form pomocy: medycznej, socjalnej, psychologiczno 

– pedagogicznej, prawnej, 
Podejmuje się także współpracę z rodzicami ( szczególnie z rodzicem 
„niekrzywdzącym”). 

3. Jeżeli nauczyciele w związku z wykonywaniem swoich obowiązków 
służbowych i zawodowych powzięli podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z 
użyciem przemocy, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora. 

4. Osoba wymieniona w p.1 wypełnia w formularzu  A części: I – XV, XVII, XIX – 
XXI. 

 Formularz należy wypełnić w obecności ucznia, co do którego jest 
podejrzenie, że  jest dotknięty przemocą domową. W przypadku jego 
nieobecności  kartę wypełnia się niezwłocznie po nawiązaniu z nim 
bezpośredniego kontaktu lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej 
wypełnienie formularza. Tylko jeśli nie ma możliwości nawiązania 
bezpośredniego kontaktu z uczniem formularz wypełnia się bez jego 
udziału.  

 Formularz wypełnia się w obecności rodziców/ opiekunów prawnych lub 
faktycznych ucznia. Jeżeli istnieje podejrzenie, że to właśnie te osoby 
są sprawcami przemocy, działania z udziałem dziecka przeprowadza 
się w obecności najbliższej osoby pełnoletniej tj. małżonka, wstępnego 
( każdy przodek danej osoby- rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), 
zstępnego ( potomkowie – dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwa, 
powinowatych, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej 
małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu. 

 
5. Po wypełnieniu formularza A rodzicowi nie będącemu sprawcą, opiekunowi 

prawnemu lub osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy 
przekazuje się formularz B.  

6. Nie później niż w ciągu 7 dni od wszczęcia procedury osoba wymieniona w p.1 
przekazuje wypełnioną „Niebieską Kartę A przewodniczącemu zespołu 
interdyscyplinarnego w gminie Ożarów Mazowiecki. Kopię karty pozostawia 
się w dokumentacji szkoły. 
 

 
 


