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Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych  lub  
samobójstwa ucznia. 

 

1. Każdy pracownik Szkoły Podstawowej Nr 1  im. H. Sienkiewicza   w Czańcu ma obowiązek 

zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku 

zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą 

każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły, nauczyciela 

pedagoga, wychowawcę. 

A. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na 

ryzyko zachowań samobójczych. 

2. O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego            

z poniższych czynników: 

- myśli i nasilone tendencje samobójcze 

- opracowany plan popełnienia samobójstwa 

- zaburzenia psychiczne 

- poczucie braku nadziei 

- dostęp do śmiertelnych środków 

- brak podania powodów aby żyć 

- impulsywność reakcji, niepokój 

3. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia,  dyrektor, wychowawca,  nauczyciel pedagog podejmują 

natychmiastowe działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa: 

- przebywanie z uczniem, niezwłoczne wezwanie pogotowia w celu doprowadzenia do konsultacji 

specjalistycznej 

-  poinformowanie rodziców o konieczności wizyty/spotkania z lekarzem zajmującym się zdrowiem 

psychicznym  i przekonanie ich do współpracy 

- regularne spotkania i monitorowanie zagrożenia po konsultacji / hospitalizacji 

B. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo 

(informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych) 

4. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca,  nauczyciel pedagog  oraz dyrektor szkoły 

podejmują następujące działania: 

- nie pozostawiają ucznia samego, zapewniając uczniowi   bezpieczne miejsce 

- udzielenie wsparcia emocjonalnego podczas rozmowy 

- zawarcie kontraktu pozostania przy życiu 



- informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców 

- przekazują dziecko pod opiekę rodziców lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa 

ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji) 

- regularne spotkania i monitorowanie zagrożenia 

C. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą. 

5. Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, 

nauczyciel pedagog podejmują następujące działania: 

- jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) powiadamia o 

tym fakcie dyrekcję szkoły, a ta rodzica/opiekuna prawnego 

- dyrektor szkoły, nauczyciel  pedagog,  oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i przeprowadzają 

rozmowę wspierająca z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

- jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły,  

nauczyciel pedagog przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

- o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu 

podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez 

wszystkich nauczycieli. 

-  wychowawca nauczyciel pedagog   planują dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi 

bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom informacje              

o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą 

D. Procedury postępowania w przypadku śmierci samobójczej ucznia 

- w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i 

nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji 

-  nauczyciel pedagog oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym 

uczniom szkoły 

- wychowawcy klas przekazują wiadomość na forum swoich klas (należy unikać przekazywania 

informacji na forum szkoły). Komunikat ogranicza się do absolutnego minimum, unikając 

sensacyjnego rozgłosu.  

- przekazanie informacji o dostępnej pomocy  psychologiczno- pedagogicznej . 

 


