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 Postępowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci  

przez inne osoby dorosłe ( w tym rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

1. Każdy pracownik szkoły, który posiądzie informację o podejrzeniu krzywdzenia ucznia przez 

jakąkolwiek osobę dorosłą, niebędącą pracownikiem szkoły jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o podejrzeniu dyrektora szkoły lub nauczyciela  pedagoga  oraz sporządzić 

notatkę służbową zawierającą opis zaobserwowanych symptomów. 

2. Dyrektor lub  nauczyciel pedagog , po rozmowie z osobą, która podejrzewa krzywdzenie 

dziecka, niezwłocznie prowadzi działania wyjaśniające; rozmawia z dzieckiem i 

ewentualnymi świadkami zdarzenia, odbywa się także rozmowa z  wychowawcą, 

nauczycielami uczącymi oraz i innymi pracownikami szkoły. Z rozmów sporządzana zostaje 

notatka. 

3. Obowiązkiem wychowawcy, który uzyskał informacje o krzywdzeniu, jest powiadomienie 

dyrektora i  nauczyciela pedagoga, oraz rozmowa z dzieckiem. Pamiętać należy o 

obowiązującym nauczyciela poszanowaniu prywatności dziecka oraz traktowaniu każdego 

przypadku w sposób indywidualny. 

4. Dyrektor  lub  nauczyciel pedagog  podejmuje decyzję o dalszej obserwacji dziecka 

(określony zostaje czas)  i zaprasza rodziców na rozmowę. 

5. Rodzice zostają zaproszeni na rozmowę do dyrektora lub  nauczyciela pedagoga w formie 

pisemnej lub telefonicznie. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inną osobę 

niż rodzice na rozmowę zostają zaproszeni obydwoje rodzice dziecka, w przypadku 

podejrzenia krzywdzenia przez jednego z rodziców – na spotkanie zostaje zaproszony drugi 

rodzic. 

6. Jeśli sytuacja jest jednorazowa i niezagrażająca dobru dziecka,  lub w przypadku braku faktów 

potwierdzających krzywdzenie dziecka  skłaniania się rodziców do skorzystania                           

z profesjonalnej pomocy. Rodzice zostają poinformowani o nieprawidłowości swojego 

zachowania i zostaje im zaproponowana pomoc w postaci kontaktu ze specjalistami                      

w placówce pozaszkolnej. 

7. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka  dyrektor lub  

nauczyciel pedagog szkolny niezwłocznie powiadamia rodziców o obowiązku Szkoły jako 

instytucji – konieczności zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do Prokuratury lub 

Sądu Rodzinnego. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, do których zostało 

skierowane pismo. 



8. Z rozmowy z rodzicami sporządzana jest notatka, zawierająca opis sytuacji, przedstawione 

fakty, wnioski i postanowienia końcowe. 

9. Wszyscy pracownicy szkoły i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych posiadły wiedzę na temat krzywdzenia dziecka, są zobowiązane do zachowania 

wszystkich informacji w tajemnicy wyłączając informacje przekazywane uprawnionym 

osobom, instytucjom w ramach działań interwencyjnych. 

 

 

 

 

 

 


