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Wykaz procedur obowiązujących 

w Szkole Podstawowej w Piasku w ZSP w Piasku 

 

 

1. Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.  

2. Procedura postępowania  z uczniem zagrożonym uzależnieniem 

3. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, nagłego 

zachorowania i konieczności udzielenia pierwszej pomocy. 

4. Procedura wzywania policji do szkoły. 

5. Procedura postępowania w przypadku ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji 

(wulgaryzmy , głośne rozmowy, brak reakcji na uwagi i polecenia nauczycieli). 

6. Procedura postępowania w przypadku kradzieży w szkole. 

7. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego 

          i prywatnego na terenie szkoły. 

8. Procedura postępowania w przypadku długiej absencji ucznia i wagarów. 

9. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa na terenie 

szkoły. 

10. Procedura Niebieskiej karty.  
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Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne. 

1. Nauczyciel – świadek agresywnego zachowania przerywa zdecydowanie   i stanowczo 

negatywne zachowanie sprawcy wobec ofiary. W razie potrzeby prosi o pomoc innego 

nauczyciela. 

2. Powiadamia wychowawcę klasy lub w razie jego nieobecności, pedagoga szkolnego 

zdarzeniu. 

3. Nauczyciel lub pedagog przeprowadza rozmowę z uczniami, w obecności świadków 

zdarzenia, mającą na celu wyjaśnienie sytuacji, uświadomienie sprawcy 

nieodpowiedniego zachowania i poinformowanie go o konsekwencjach w postaci kary 

zgodnej ze statutem. 

4. Nauczyciel lub pedagog sporządza notatkę (w dzienniku, w dokumentacji pedagoga) 

zawierającą opis zdarzenia, dane sprawcy i ofiary oraz innych osób uczestniczących 

 w zdarzeniu. 

5. Wychowawca lub pedagog informuje rodziców sprawcy i ofiary o zajściu i formach 

podjętej interwencji  (telefon do rodziców, informacja w dzienniku elektronicznym). 

6. W przypadku powtarzania się zachowań agresywnych ucznia wychowawca informuje 

o tym pedagoga szkolnego i dyrektora. 

7. Pedagog podejmuje rozmowę z rodzicami i uczniem informując o ewentualnych 

skutkach braku zmiany zachowania (sporządza odpowiedni zapis w dokumentacji). 

8. Zespół: wychowawca, pedagog, uczeń i rodzice ucznia ustalają i podpisują kontrakt 

zawierający plan działań mających na celu poprawę zachowania ucznia. 

9. W przypadku rażących zaniedbań rodziców lub ich niewydolności wychowawczej 

pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem szkoły kieruje sprawę 

na policję lub do sądu rodzinnego. 

10. W przypadku szczególnie drastycznych zachowań agresywnych, zagrażających 

demoralizacją uczniów, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia, dyrektor 

szkoły natychmiast powiadamia policję z pominięciem wyżej omówionej procedury. 

O fakcie tym informuje rodziców ucznia. 
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 Procedura postępowania z uczniem zagrożonym uzależnieniem 

I.  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali papierosy, w tym elektroniczne, 

używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji nauczyciel podejmuje następujące kroki: 

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora, sporządza notatkę 

 o zdarzeniu oraz podjętych działaniach. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  i przekazuje 

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia  

do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie  

do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział 

dziecka w programie terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 

 z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania  

z pedagogiem, itp.) a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, 

dyrektor powiadamia sąd rodzinny lub policję.  

 

 

 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, niezwłocznie podejmuje następujące 

kroki: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia 

go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. W razie konieczności wzywa lekarza w celu ewentualnego udzielenia pomocy 

medycznej.  

4. Zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzic odmówią 
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odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby 

zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz 

po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem. 

5. Dyrektor zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia, który jest pod wpływem alkoholu, 

odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim o fakcie 

umieszczenia zawiadamia się rodziców. 
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Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, nagłego zachorowania i 

konieczności udzielenia pierwszej pomocy 

W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie ucznia ponosi 

nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowanymi, czy też 

nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia.  

Na przerwach za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel dyżurujący. 

 

I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia,  

nie wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, 

stłuczenia, itp.): 

1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu higienistki 

szkolnej(jeśli w tym dniu jest obecna) celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, 

który uległ wypadkowi o charakterze lekkim, odprowadzić może inny uczeń  

lub pracownik obsługi szkolnej (sprzątaczka, woźna itp.). 

2. Jeśli higienistka/pielęgniarka jest w szkole nieobecna nauczyciel odprowadza dziecko 

do sekretariatu, gdzie pomocy udziela mu inna dorosła osoba. 

3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora. 

4. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, 

nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania. 

5. Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna upewnić się, czy uczeń nie jest chory  

na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem 

stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia. 

6. Zdarzenia powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków  

oraz spisania protokołu powypadkowego. 

 

 

II. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia 

wymagającego interwencji lekarza: 

1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, 

należy doprowadzić go do gabinetu higienistki/pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją  

na miejsca zdarzenia. 

2. W razie jej nieobecności należy natychmiast powiadomić rodziców  

i wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora. 
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3. Do czasu przybycie higienistki lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone  

w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności 

ratujące zdrowie i życie ucznia. 

 

 

III. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie 

uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym. 

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać 

pogotowie ratunkowe, jednocześnie wzywając rodziców, do czasu jego przybycia 

pogotowia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują 

natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.  

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej,  

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia  

i natychmiast wzywa na jego miejsce dyrektor,  pracownicy sekretariatu wzywają 

policję.  

3. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było 

możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

4.  Dyrektor informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych, organ prowadzący 

oraz organ nadzoru pedagogicznego. 

 

 

IV. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom głównie wykwalifikowana 

higienistka/pielęgniarka szkolna. 

2. Pod nieobecność wykwalifikowanej higienistki/pielęgniarki szkolnej pomocy uczniom 

udziela wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny pracownik 

szkoły.  

3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji 

medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej 

pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia  

do sytuacji zagrożenia życia.  

4. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko 

i wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem.  
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5. W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie 

zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze jest on zobowiązany do ustalenia 

opiekuna dla pozostałych uczniów. Pozostawienie reszty uczniów bez opieki jest 

niedopuszczalne!  

6. W przypadku małej skuteczności udzielanej pomocy należy bezzwłocznie 

poinformować dyrektora. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba natychmiast 

powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia oraz, w razie konieczności, pogotowie 

ratunkowe.  

7. Po przybyciu do szkoły rodzice/opiekunowie lub lekarz pogotowia przejmują 

odpowiedzialność za dziecko. 
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Procedura wzywania policji do szkoły 

1. Policja jest wzywana do szkoły w przypadku gdy: 

a) zachowania ucznia(-niów) zagrażają bezpieczeństwu innych osób; 

b) znalezienia na terenie szkoły nielegalnych środków psychoaktywnych; 

c) kradzieży lub innych poważnych wykroczeń mających znamiona czynów 

karalnych i przestępstwa. 

2. Wysłuchanie ucznia przez policję prowadzi się w obecności rodziców/opiekunów 

prawnych, a jeśli nie jest to możliwe w obecności dyrektora, pedagoga  

lub nauczyciela, jeśli rodzic wyrazi zgodę. 

3. Do wysłuchania świadka zdarzenia nie jest wymagana obecność rodziców/opiekunów. 

4. Policję wzywa dyrektor w sytuacjach, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe  

do zastosowania przez szkołę. 

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku ucznia 

uniemożliwiającego prowadzenie lekcji 

(wulgaryzmy, głośne rozmowy, brak reakcji na uwagi i polecenia nauczycieli) 

1. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności  

i rozwiązania problemu. 

2. Wpisanie uwagi odnośnie zachowania ucznia do dziennika lekcyjnego. 

3. Powiadomienie wychowawcy klasy o zachowaniu ucznia. 

4. Wychowawca informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim 

planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy. 

5. W przypadku braku reakcji na interwencję wychowawcy, powiadomienie pedagoga 

szkolnego i dyrektora. 

6. Zastosowanie wobec ucznia konsekwencji zgodnych ze statutem . 

7. W przypadku powtarzających się zachowań niewłaściwych ucznia na najbliższej 

radzie pedagogicznej lub spotkaniu zespołu wychowawczego wychowawca zapoznaje 

członków rady z zaistniałym problemem i przedstawia podjęte działania. 
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Procedura postępowania w przypadku kradzieży w szkole 

1. Uczeń ma obowiązek zawiadomić prowadzącego zajęcia o kradzieży natychmiast  

po stwierdzeniu tego faktu (jeśli kradzież nastąpiła na przerwie- wychowawcę  

lub pedagoga szkolnego). 

2. Prowadzący przerywa zajęcia, ustala okoliczności zdarzenia i przeprowadza akcję 

„Szukam”: 

a) przeprowadzenie przeszukania (nauczyciel prosi, aby uczniowie opróżnili tornistry  

i zawartość kieszeni); 

b) przeprowadzenie rozmowy wychowawcy z grupą (poinformowanie o możliwych 

konsekwencjach czynu). 

3. W przypadku znalezienia rzeczy: 

a) nauczyciel powiadamia pedagoga oraz dyrektora; 

b) pedagog spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia wychowawcę  

oraz rodziców poszkodowanego. 

4. W przypadku ustalenia sprawcy kradzieży następuje: 

a) rozmowa wychowawcy, pedagoga ze sprawcą kradzieży, 

b) powiadomienie rodziców/opiekunów sprawcy i rozmowa z nimi, 

c) zadośćuczynienie pokrzywdzonemu (zwrot przedmiotów, przeprosiny), 

d) udzielenie kary zgodnie z systemem kar określonych w statucie. 

5. W przypadku powtórzenia się kradzieży dokonanej przez tego samego ucznia  pedagog 

wzywa policję i powiadamia sąd rodzinny. 

6. W przypadku nie znalezienia skradzionej rzeczy i trudności z ustaleniem sprawcy: 

a) nauczyciel powiadamia pedagoga oraz dyrektora, 

b) pedagog spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia rodziców 

poszkodowanego, 

c) jeżeli wartość skradzionej rzeczy przekracza kwotę 250 zł pedagog  

lub dyrektor informuje poszkodowanego o jego prawach. 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego  

na terenie szkoły 

1. W sytuacji dostrzeżenia niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie 

placówki, każdy uczeń zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, 

nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły. 

2. Uczeń, który zniszczył, uszkodził mienie szkolne lub prywatne, bez względu  

na okoliczności, zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi 

dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły. 

3. Uczeń będący świadkiem niszczenia mienia szkolnego jak i prywatnego, jest 

zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu lub innemu 

pracownikowi szkoły. 

4. Uczeń, którego mienie prywatne zostało zniszczone na terenie szkoły, jest 

zobowiązany zgłosić szkodę wychowawcy lub innemu pracownikowi.  

5. Nauczyciel lub pracownik, któremu zgłoszono fakt niszczenia mienia szkolnego  

lub prywatnego, podejmuje następujące działania: powiadamia wychowawcę ucznia, 

pedagoga szkolnego dyrektora szkoły, informuje rodziców lub prawnych opiekunów 

ucznia o wyrządzonej szkodzie. 

6. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem na temat zaistniałej sytuacji, może 

też skierować ucznia do pedagoga. 

7. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą podejmują decyzję o sposobie 

zadośćuczynienia lub ukarania sprawcy. 

8. Pedagog w porozumieniu z wychowawcą, powiadamia rodziców o konsekwencjach 

czynu ucznia i rodzaju zastosowanej kary. 

9. Wychowawca ustala z uczniem i rodzicami sposób i termin naprawienia 

wyrządzonych szkód lub uiszczenia opłaty za ich naprawę. 

a. Rodzice i uczeń zobowiązują się do podjęcia pracy nad eliminacją podobnych 

szkodliwych zachowań. 

b. W przypadku konieczności naprawy zniszczonego mienia rodzice  

lub opiekunowie proszeni są o rozmowę z dyrektorem, podczas której ustala 

się sposób naprawienia wyrządzonej szkody. 
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Procedura postępowania w przypadku długiej absencji ucznia i wagarów 

1. Każdy nauczyciel systematycznie odnotowuje i kontroluje frekwencję uczniów. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka 

w ustalonym terminie wg ustalonych procedur współpracy z rodzicami. 

3. Przy długiej absencji ucznia lub wagarach wychowawca najpierw telefonicznie, a gdy 

to nie skutkuje, listem poleconym informuje rodziców o nieobecności ucznia  

i zaprasza na rozmowę do szkoły. 

4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami i braku reakcji na zawiadomienia  

i wezwania, pedagog z wychowawcą udaje się do domu ucznia. 

5. Gdy nadal dziecko wagaruje lub ma długą absencję wysłanie listem poleconym 

upomnienia dyrektora zawierającego stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku 

szkolnego oraz wezwanie do posyłania dziecka  do szkoły z wyznaczeniem terminu i 

informacją, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem 

egzekucyjnym. 

6. W przypadku dalszego braku realizacji obowiązku szkolnego dyrektor wszczyna 

postępowanie i powiadamia organ prowadzący szkołę oraz sąd rodzinny. 
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Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych  

lub samobójstwa ucznia na terenie ZSP a Piasku 

 Każdy pracownik Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku 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.  

 

I. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.  

1. wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej 

jednego z poniższych czynników:  

a. mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei,  

b. mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych 

lub testamentu,  

c. pozbywanie się osobistych i cennych przedmiotów,  

d. unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie,  

e. zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność,  

f. przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych 

zachowań dla danego ucznia,  

g. przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie 

narkotyków, spożywanie alkoholu,  

h. przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.,  

i. podejmowanie w przeszłości prób samobójczych,  

j. fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły 

samobójstwo.  

 

2. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog i psycholog szkolny 

podejmują odpowiednie działania interwencyjne:  

a) jednoznacznie ustalają , które z w/w przesłanek występują u danego ucznia,  

b) przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego 

ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian 

w zachowaniu ucznia,  

c) przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi,  
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d) ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły lub poza nią. 

  

II.  Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić 

samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób 

postronnych)  

1. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog/psycholog szkolny 

oraz dyrektor podejmują następujące działania:  

a) nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne 

miejsce 

b) informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców oraz przekazują dziecko  

pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest 

sytuacja domowa ucznia informują odpowiednie instytucje,  

c) jeżeli sytuacja tego wymaga wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora  

o zamiarach ucznia.  

 

III.  Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę 

samobójczą.  

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

pedagog/psycholog szkolny podejmują następujące działania:  

a) jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) 

powiadamia o tym fakcie dyrektora, a ten rodzica/opiekuna prawnego,  

b) wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o zdarzeniu,  

c) dyrektor, pedagog/psycholog szkolny lub wychowawca dokonują oceny sytuacji  

i przeprowadzają rozmowę wspierająca z rodzicami oraz przekazują informacje 

dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

d) jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, 

dyrektor, pedagog/psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

e) 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,  

f) pedagog i psycholog szkolny planują dalsze działania mające na celu zapewnienie 

uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują 
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rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poza szkołą,  

g) w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor informuje organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji,  

h) pedagog i psycholog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej innym uczniom szkoły (przede wszystkim grupie klasowej).  

 

2 . Postępowanie w przypadku powrotu ucznia do szkoły po powziętej próbie samobójczej 

lub dłuższym pobycie w szpitalu (zaburzenia psychiczne).  

a) pedagog i psycholog (współpracując z wychowawcą) otaczają opieką ucznia poprzez 

udzielenie wsparcia w postaci rozmów, spotkań, kontaktu z rodzicami. W miarę 

konieczności wskazują miejsca, w których jest możliwe skorzystanie z terapii 

 i fachowej opieki specjalistów.  

b) w przypadku zaistnienia przesłanek mogących świadczyć o pogorszeniu stanu zdrowia 

rodzic po uzyskaniu takiej informacji ze szkoły, ma obowiązek odebrać dziecko  

ze szkoły i udać się do odpowiedniego specjalisty.  

c) przy każdej kolejnej interwencji szkoła wymaga od rodzica przedstawienia 

zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki  

w placówce. 

 

 

Procedury zaopiniowała pozytywnierada pedagogiczna: 

uchwała 12/2018/2019 z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


