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I. Postępowanie zuczniami
1. w

w stanie kryrysu suicydalnego,

przypadku, gdy do pracownikówbądźuczniów szkoły docierają sygnały

o zachowaniach samob ójczy ch (myśli samobój cz e,

fantĄ e, zań sorbowanie

śmiercią, plany samobójcze itp.) na|eży niezwłocznie poinformowaĆ o tYm

wychowawcę danego ucznia oraz pędago ga szkolnego,

2"

pedagog szkolny przeprowadza z ucznięm rozmowę celem oceny czynników
ryzyka samobójstwem.

o podczas rozmowy pedagog udziela wsparcia emocjonalnego, omawia
możliwościwyjścia z sytuacji problemowej,

o jeże\ipedago g stwierdza, że istniej

e

ryzyko popełnieni a przez ucznia

samobójstwa,wzywanatychmiastrodzicówdoplacówki,
o pedagog szkolny przygotowuje notatkę służbowązrozmow zuczrtiem,

zawięraw niej również wszystkie uzyskane informacje (od nauczYcieli,
uczniów, pracowników szkoły) , atakże informacje z obserwacji własnYch.

3.

Pedagog informuje rodziców o zagrożeniu samobój czym ich dziecka:

.

wskazuje rodzicom miejsca pomocy (nr telefonów, adresY),

o przekonuje rodziców do konsultacji psychiatrycznęj,psychologicznej dzlecka,
o przekonuje o konieczności utrzymywania stałego kontaktu z Pedagogiem

szkolnym celem wspołpracy szkoły zrodzinną,
o rodzice pisemnie potwierdzaj ąprzekazanie informacji o zagrożenhl
suicydalny m (zńączńk nr 1 ).

4.

Pedagog szkolny utrzymuje stały kontakt zuczniem,który wykazywał

zachowania samobój cze.
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II. postępowanie wychowawców

w prrypadku próby samobójczej (usiłowania lub

zamiaru samobójczego) ucznia poza terenem szkoły.

1.

Zebranie wstępnych informacje
najbliZszy ch np.

ro

o okolicznościachzdarzenia najlePiej od

osób

dziców.

2.

Poinformowanie o zdarueniuDyrektora Szkoły.

3.

Zawiadomienie przez Dyrektora Szkoły organu prowadzącego

i

nadzorującego

szkołę.

4.

Zębranię zespołu składającego się

wychowawcy klasy,
podj ęcie

5.

z

z dyrekcji

szkoły, pedagoga szkolnego oraz

której uczeń próbował popełnić samobójstwo

i

wsPÓlne

dalszych dziŃań

o

zdiagnozowanie sytuacji,

r

podjęcie działaiinterwencyjnych,

o

podjęcie wspołpracy międzyinstytucjonalnej.

Rozmowy zuczniamiprowadzonęprzęzwychowawców,

a

w razię PotrzebY w

obecności psychologa, pedagoga szkolnego.

6. Zwołanie Rady pedagogicznej i poinformowanie nauczycieli o zaistniałej sYtuacji.
jego rodzinY Po9tzez:
7. Wspieranie ucznia po zamiarue lub usiłowaniu samobójstwa i

.
.

pomoc w uzyskan iu przez ucznia i j ego rodzinę pomocy sPecj alistYcznej

,

ręa|izację za\eceńzavłartychwe wskazaniach specjalistów opiekujących się

dzieckiem.
8. otoczenie opieką pedagoga szkolnego uczniausiłującego popełnió samobójstwo,

a jeżetizaistnieje taka koniecznośćto również klasę,

9. Unikanie umedialnienia problemu.
10.
1 1

Unikanie nadmiernej kontroli ucznia|,

. unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie.

III. postępowanie naucrycieli, wychowawców w przypadku próby samobóiczei ucznia na
terenie szkołv.

1. Nie wolno pozostawiaó ucznia

2.
3.
4.
5.

samęgo.

Wezwaó pielę gniarkę lub zapro wadzió ucznia do gabinetu pielęgniarki.

Powiadomić wychowawcę i dyrektora szkoły.
powiadomić o zaistniŃymzdarzeniu rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
Wezwaó pomoc (pogotowie, policję), jeżeli zaistnieje taka koniecznoŚÓ.
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6.

Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący i nadzorujący szkołę.

7.

Zębranięzespołu składającego się z dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego oraz
wychowawcy klasy, z ktorej uczęhpróbował popełnió samobójstwo i wspólne

8.

podj ęcie

dalszych dziŃaf':

- zdiagnozowanie sy,tuacj i,
- podj

ęcie dziŃaf' interwencyjnych,

- po dj ęcie

współpracy międzyins§tucj onalnej,

9" Z:wołanteRady pedagogicznej i poinformowanie nauczycieli

o zaistniałej sYtuacji.

jego rodziny poprzęz|
wspieranie ucznia po zamiarzę lub usiłowaniu samobójstwa i

10.

_

pomoc w uzyskaniu przez uczniai jego rodziny pomocy specjalistycznej,

- realizacje zalęcęflzawartychwę wskazaniach specjalistów opiekującYch
11"
1

2

"

13.
1

się uczniem,

rozmowy zrŃodzieżą.

Otoczenie opieką psychologa.
Unikanie umedialnienia problemu"
Unikanie nadmiernej kontroli ucznia.

4. Unikanie poczucia nadmiemej odpowiedzialności za zdarzęnię,

IV. Postępowanie w

I.

Zebtanięwstępnych informacji o okolicznościach zdarzeniaiprzekazaneich

2. dyrektorowi szkoły.

3. Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę przez dyrektora szkoły,
4. zebranie zespołu składającego się z dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego oraz
5. wychowawcy klasy , zktórej był uczeń i wspólne podjęcie dalszych działai,
pedagogicznej.
6. poinformowanie nauczycieli o zdarzęniu na Radzie
7. poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców.
8. Stworzenie uczniom możliwościuczestniczenia w ceremoniach pogrzebolYYch.
9, Udzielanie wsparcia uczniom.
10. Unikanie umedialnienia problemu.
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.

Unikanie poczucia nadmiemej odpowiedzialno ściza zdarzenię.
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