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Załącznik nr 12 
 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECKA ZANIEDBANEGO. 

 
 W przypadku zauważenia przez wychowawców, dyrektora przedszkola zaniedbań z 
strony rodziców wobec dziecka stosuje się następującą procedurę: 
 
1. Przeprowadzenie rozmowy wychowawcy z rodzicami dziecka 

a. uzgodnienie wspólnych wniosków  
b. wpis do karty kontaktów indywidualnych z rozmowy z podpisem rodziców. 
 

2. Przeprowadzenie rozmowy powtórnej wychowawcy  z rodzicami (w przypadku braku 
odpowiedniej reakcji rodziców na ustalenia i wnioski z poprzedniej rozmowy) 

a. kolejne ustalenia i wnioski 
b. wpis do karty kontaktów indywidualnych z rozmowy z podpisem rodziców. 
c. zgłoszenie dyrektorowi placówki sytuacji dziecka i podjętych działań. 
 

3. W przypadku dalszego uchylania się od realizacji ustaleń - przeprowadzenie rozmowy 
dyrektora z rodzicami: 

a. ustalenia i wnioski 
b. protokół. 
 

4. W przypadku zaniedbań materialnych, socjalno - bytowych, dyrektor przedszkola zgłasza 
rodzinę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W sytuacji dalszych zaniedbań- 
mimo pomocy  i interwencji MOPS, pracownicy ośrodka lub dyrektor przedszkola 
kierują wniosek do sądu rodzinnego o wniknięcie w sytuację rodzinną dziecka (wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury).  

 
5. Wniosek może skierować dyrektor przedszkola jeżeli: 

 posiada dowody na zaniedbanie ze strony rodziców w stosunku do dziecka; 

 wyczerpał wszystkie możliwe sposoby przekonania rodziców do opieki i wychowania 
dziecka oraz współpracy z przedszkolem w tym zakresie; 

 zgłosił sprawę do MOPS i nie uzyskał tam wsparcia i pomocy. 
 

6. Skierowanie wniosku do sądu rodzinnego jest ostatecznością po wyczerpaniu 
wymienionych wcześniej środków. 

 
 

Procedura obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECKA ZANIEDBANEGO. 

 

Wzór wniosku- załącznik nr 1. 
 
 
………………………........      …………………………….   
          (pieczęć przedszkola)                                     ( miejscowość, data) 

 

 
 

Sąd Rejonowy w ……………………… 
Wydział Rodzinny i Nieletnich 

………………………………………….. 
(adres) 

 
 

WNIOSEK 
 

Zwracam się z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego/ej 
………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
 ur. ……………………………córki/syna…………………………………………………….. 
 (data urodzenia)    (imiona i nazwiska rodziców) 

 
zamieszkałej/go w ……………………………………………………………………………… 
     (dokładny adres zamieszkania) 
 
 

Uzasadnienie 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
 
W związku z powyższym bardzo proszę (ze względu na trudną sytuację rodzinną) o podjęcie 
z urzędu stosownych działań. 
 
 
 

……………………………………………. 
(pieczęć podpis dyrektora) 

 
Załączniki: 

1. Kserokopie notatek służbowych. 
2. Kserokopie pism kierowanych do rodziców, a mogących uzasadnić decyzję 

skierowania sprawy do sądu 

 


