
XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU  SYGNAŁÓW    
WSKAZUJĄCYCH NA  ZANIEDBYWANIE  DZIECKA 

 

1. Ogólne objawy i sygnały wskazujące na stosowanie przemocy wobec dziecka 

• Wyróżnia się  cztery  podstawowe  kategorie  złego  traktowania  dziecka: 

1) stosowanie  przemocy  fizycznej; 

2) stosowanie przemocy  psychicznej  (emocjonalnej); 

3) wykorzystywanie seksualne; 

• Dziecko  doznające  przemocy  fizycznej: 

1) może mieć  siniaki,  oparzenia,  opuchlizny  na  różnych  częściach  ciała  i  rany  w  

różnych  fazach  gojenia  się; 

2) może mieć  rany  twarzy  i  głowy,  sińce  pod  oczami; 

3) może mieć  złamania  i  zwichnięcia  –  powtarzające się; 

4) może być  agresywne  lub  apatyczne; 

5) okazuje lęk  przed  nagłym  dotknięciem  (unik,  skulenie  się); 

6) unika kontaktów  społecznych  lub  wdaje  się  w  częste  bójki  z  innymi  dziećmi; 

7) często kłamie; 

8) może nadużywać  substancji  psychoaktywnych; 

9) może podejmować  próby  samobójcze 

10) mogą występować  zaburzenia 

• Dziecko  doznające  przemocy  emocjonalnej: 

1) może mieć  mimowolne  ruchy  mięśni  –  szczególnie  twarzy; 

2) może mieć  zaburzenia  mowy  (wynikające  z  napięcia  nerwowego); 

3) może mieć  dolegliwości  psychosomatyczne  (bóle  brzucha,  bóle  głowy,  mdłości; 

4) może przejawiać  brak  poczucia  pewności  siebie; 

5) może wykazywać  zachowania  destrukcyjne,  wycofanie  się,   depresję; 

6) może okazywać  nadmierne  podporządkowanie  się  dorosłym; 

7) często kłamać,  może  wykazywać  nieadekwatny  lęk  przez  konsekwencjami  różnych  

działań  oraz  lęk  przed  porażką. 

• Dziecko wykorzystywane  seksualnie: 

1) może okazywać  lęk  przed  określoną  osobą  lub  określonymi  miejscami; 

2) może objawiać  nieuzasadniony  lęk  przed  badaniami  lekarskimi; 

3) jego rysunki  mogą  mieć  tematykę  seksualną; 



4) może wykazywać  nadmierną  pobudliwość  seksualną  (znajomość  zachowań  

seksualnych  oraz  anatomii  narządów  płciowych); 

5) może objawiać  zachowania   destrukcyjne; 

6) może przejawiać  zaburzenia 

• Dziecko  zaniedbywane: 

1) może przejawiać  zaburzenia  natury  emocjonalnej i  wychowawczej; 

2) może objawiać  zaniedbania  natury  estetycznej; 

3) może mieć  częste  nieobecności  w  przedszkolu, które są nie zgłaszane przez rodziców. 

2. Jeżeli Nauczyciel będzie miał podejrzenie, że dziecko jest zaniedbane lub stosuje się wobec 

niego przemoc należy o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola. 

3. Dyrektor może zwołać radę pedagogiczną w celu przeanalizowania sytuacji dziecka. 

4. Rada pedagogiczna może zdecydować wprowadzenia procedury „Niebieskiej karty”. 

5. Dyrektor może powiadomić policję lub sąd rodzinny w celu wglądu w sytuację rodzinną 

dziecka. 

6. Ze wszystkich podjętych działań zarówno nauczyciel jak i dyrektor przedszkola sporządza 

notatki służbowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


