PROCEDURA WDRAŻANIA W SZKOLE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH
W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKA KARTA

1.,,Niebieską Kartę” zakłada nauczyciel ( wychowawca, pedagog ,psycholog lub
inny pracownik szkoły),który powziął uzasadnione podejrzenie stosowania
przemocy
w
rodzinie.
,,Uzasadnione
podejrzenie”
to
według
ustawodawcy(zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) ,,zespół danych, który obiektywnie
uprawdopodabnia fakt zaistnienia przemocy w rodzinie, a subiektywnie
wywołuje u przedstawicieli podmiotów określonych w ustawie wysoki stopień
podejrzenia.”
2. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza ,,Niebieska
Karta”- cześć A w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie.
3.Decyzję o założeniu ,,Niebieskiej Karty” podejmuje się po konsultacjach oraz
w porozumieniu z dyrektorem i zespołem wychowawczym szkoły.
4. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec ucznia,
czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się
w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli osobami,
wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie są rodzice,
opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem ucznia przeprowadza się
w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (krewni, powinowaci).
W uzasadnionych przypadkach może być nią wychowawca klasy, pedagog lub
psycholog.
5. W przypadku nieobecności ucznia (domniemanej ofiary przemocy w rodzinie)
w szkole czynności podejmuje się niezwłocznie po powrocie ucznia do szkoły.
Gdy istnieje przypuszczenie, że w czasie nieobecności ucznia w szkole może być
zagrożone jego zdrowie/życie, szkoła powiadamia o tym policję.
6. Działania z udziałem ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest
dotknięte przemocą w rodzinie powinny być przeprowadzone, w miarę
możliwości, w obecności psychologa.

7. Po wypełnieniu formularza ,,Niebieska Karta”- część A , formularz Niebieska
Karta- część B przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie. W przypadku ucznia Niebieską Kartę- część B
przekazuje się rodzicowi, opiekunowi lub osobie, która zgłosiła podejrzenie
stosowania przemocy wobec ucznia.
8. Formularza Niebieska Karta B nie przekazuje się osobie, co do której jest
podejrzenie, że jest sprawcą przemocy.
9. Niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia wszczęcia procedury, przekazuje
się wypełniony formularz Niebieska Karta część A do przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie. Kopia formularza zostaje
w szkole.

Procedura została zatwierdzona i przyjęta do realizacji przez
Radę Pedagogiczną w dniu 2 marca 2016r.

