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PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PRÓB SAMOÓJCZYCH 
LUB SAMOBÓJSTWA  UCZNIA

Każdy pracownik PSP w Pławnie ma obowiązek zareagować 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.

Czynniki wskazujące na ryzyko zachowań samobójczych:

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej 

jednego z poniższych czynników:

 Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei

 Mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub 

testamentu

 Pozbawianie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów

 Unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie

 Zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność

 Przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych 

zachowań

 Przejawianie innych zachowań ryzykownych; okaleczanie się, zażywanie narkotyków,

spożywanie alkoholu

 Przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.

 Fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły 

samobójstwo 

Postępowanie w przypadku powzięcia podejrzenia, że uczeń przejawia skłonności 

samobójcze:

1. Zaufaj swemu podejrzeniu, że młody człowiek może przejawiać tendencje samobójcze

2. Powiedz mu, że obawiasz się o niego i staraj się go wysłuchać

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławnie



Procedury 

3. Zadawaj pytania bezpośrednie. Nie obawiaj się pytać wprost, czy myśli o 

samobójstwie, a jeśli tak, to czy je zaplanował

4. Staraj się nie okazywać, że to, co słyszysz, jest dla ciebie szokujące. Unikaj dyskusji 

o tym, czy samobójstwo jest dobre, czy złe ani nie prowadź poradnictwa, jeśli nie masz do 

tego kwalifikacji. Nie przyrzekaj, że zachowasz zamiary dziecka w tajemnicy, ponieważ jest 

to niewykonalne

5. Nie pozostawiaj dziecka samego, jeśli uważasz, że zagrożenie samobójstwem ma 

charakter bezpośredni. Zapewnij dziecko, że coś z tym można zrobić, że jego 

samobójcze pragnienia nie są lekceważone i że z czasem zagrożenie 

najprawdopodobniej minie

6. Zapewnij sobie pomoc specjalisty. Wytłumacz dziecku, że pomoc jest w zasięgu ręki

i że niezbędne jest zwracanie się o tę pomoc w sposób bezpośredni, kiedy tylko pragnienie 

samobójstwa staje się silne

7. Upewnij się, że dziecko jest bezpieczne i że osoby dorosłe odpowiedzialne za nie 

zostały powiadomione i zajęły się nim

8. Kiedy wydaje Ci się, że dziecko uporało się z ostra fazą kryzysu, śledź uważnie jego 

dalsze postępy. Wiele osób popełniło samobójstwo po tym, kiedy już wydawało się, że

są wzmocnione i odnowione

Jeśli zaistnieje realne zagrożenie próby samobójczej ucznia, należy podjąć następujące 

czynności: 

1. Nie pozostawiać ucznia znajdującego się w kryzysie samego i spróbować 

przeprowadzić go w bezpieczne, ustronne miejsce

2. Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia

3. W razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, policję. W czasie interwencji 

zadbać, by przebiegała ona spokojnie i dyskretnie

4. Zawiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, pedagoga, wychowawcę dziecka oraz 

rodziców

5. Chronić ucznia przed dodatkową traumą
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Uczeń, który podjął próbę samobójczą bezwzględnie powinien otrzymać konsultację 

psychiatryczną. Jeżeli uczeń wróci do szkoły, należy w trakcie pierwszych z nim kontaktów 

pamiętać o daniu mu wsparcia, akceptacji, okazaniu zrozumienia. Należy utrzymać dystans 

do tego, co się stało, skoncentrować się na głównych problemach ucznia i jeśli to możliwe 

pozytywnie je przeformułować, wskazać różne systemy oparcia, a co najważniejsze słuchać, 

co mówi uczeń.

Jeżeli uczeń popełni samobójstwo należy pamiętać o kilku zasadach:

1. Po samobójstwie lub usiłowaniu popełnienia może dojść do zjawiska zakażenia się 

samobójstwem (tzw. efekt Wertera). Należy zidentyfikować wszystkich uczniów o 

złym stania emocjonalnym i otoczyć ich większą opieką i wsparciem – takie osoby 

często identyfikują się z samobójcami.

2. Koledzy szkolni, personel i rodzice powinni być poinformowani o wydarzeniu.

3. W czasie dyskusji i rozmów nie można dopuścić do gratyfikowania tego typu 

zachowań oraz do idealizacji osoby samobójcy.

4. Nie należy organizować uroczystości o charakterze wspominkowym, ani apeli 

szkolnych, na których informowałoby o zdarzeniu.

5. Uczniowie powinni uzyskać informację o miejscach, w których uzyskaliby pomoc 

w czasie kryzysu oraz numery telefonów zaufania.

6. O samobójstwie ucznia Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę.
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