
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie                                    

w Krośnie Odrzańskim 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI 

W PRZYPADKU KRYZYSU EGZYSTENCJONALNEGO UCZNIA 

1. Samookaleczenie, ujawnienie myśli samobójczych 

1.1.W przypadku ujawnienia śladów samookaleczeń bądź wypowiedzi na temat myśli 

samobójczych, wychowawca/ pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców/ opiekunów 

prawnych na rozmowę w celu wspólnego poszukiwania ich przyczyn. 

1.2.Zobowiązuje rodziców do wizyty u psychologa- psychiatry. 

1.3.Uczeń zostaje w szkole otoczony opieką psychologiczno- pedagogiczną pedagoga/ 

psychologa. 

1.4.Rodzice pozostają w ścisłym kontakcie z wychowawcą/ pedagogiem/ psychologiem. 

2. Próba samobójcza 

2.1.Jeżeli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę:  

a) Dyrektor i pedagog udzielają wsparcia rodzicom i informują o możliwościach uzyskania 

specjalistycznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

b) O próbie samobójczej dyrektor informuje właściwy organ nadzorujący oraz Radę Pedagogiczną 

pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po 

jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli. 

c) Dyrektor zwołuje Zespół Kryzysowy w celu podjęcia wspólnych działań (zdiagnozowanie 

sytuacji, współpraca z poradnia psychologiczno-pedagogiczną). 

d) Uczeń zostaje otoczony opieką pedagoga/ psychologa. 

e) Rodzice/ opiekunowie prawni zostają zobligowani do ścisłej współpracy ze szkołą, a wszyscy 

nauczyciele do obserwacji ucznia.  

2.2 Jeżeli próba samobójcza ma miejsce w szkole nauczyciel/ pracownik: 

a) Powiadamia o fakcie dyrektora, pedagoga szkolnego.  

b) Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodzica/ opiekuna prawnego, 

c) Pedagog szkolny/ psycholog przeprowadza rozmowę z uczniem o charakterze wspierającym             

w bezpiecznym, ustronnym miejscu, pozostając z uczniem do momentu przekazania go                       

pod opiekę rodzica/ opiekuna prawnego. 

d) Dalsze kroki postępowania jak wyżej (litera a-e). 

 

3. Samobójstwo 

3.1. Jeżeli samobójstwo ucznia ma miejsce w szkole: 

a) Dyrektor zabezpiecza miejsce zdarzenia i podejmuje dalsze decyzje co do organizacji pracy 

szkoły. 

b) Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z: Policją, służbami medycznymi (pogotowie), rodzicami/ 

opiekunami prawnymi (osobiście - nie przez telefon), informuje organ prowadzący i nadzorujący 

szkołę. 

c) Zbiera Zespół Kryzysowy i wspólnie ustala tok dalszych interwencji. 

d) Powiadamia Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną i prosi zorganizowanie pomocy uczniom, 

rodzicom i nauczycielom w celu zapewnienia pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

(prewencja naśladownictwa, odreagowanie stresu). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Jeżeli samobójstwo ucznia miało miejsce poza szkołą: 

a) Dyrektor po uzyskaniu informacji od rodziców dziecka informuje organ prowadzący                               

i nadzorujący szkołę. 

b) Zbiera Zespół Kryzysowy i wspólnie ustala tok dalszych interwencji. 

c) Kontaktując się z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną organizuje interwencje                                  

w środowisku rówieśniczym, rodzicielskim i nauczycielskim w celu zapewnienia pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej (prewencja naśladownictwa, odreagowanie stresu). 

 

4. Śmierć ucznia/ nauczyciela/ pracownika 

 

4.1.Dyrektor po uzyskaniu informacji o śmierci ucznia/ nauczyciela/ pracownika informuje o 

zaistniałym fakcie organ prowadzący i nadzorujący szkołę oraz wszystkich pracowników szkoły. 

4.2.Zbiera Zespół Kryzysowy i wspólnie ustala tok dalszych interwencji. 

4.3.Kontaktując się z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną organizuje wsparcie psychologiczno- 

pedagogiczne uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom. 
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