
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

PROCEDURA 

postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć 

edukacyjnych 

w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

 
I. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, niewymagającego interwencji 

lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.): 

 

1. Uczeń (jego kolega) zgłasza wypadek do: 

a) nauczyciela, jeżeli stanie się to w czasie lekcji, 

b) nauczyciela pełniącego dyżur, jeżeli stanie się to na przerwie, 

c) nauczyciela, opiekuna świetlicy lub pracownika obsługi, jeżeli jest w pobliżu. 

 

2. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia doprowadza go do 

gabinetu pielęgniarki lub podczas jej nieobecności do nauczyciela wyznaczonego 

przez Dyrektora do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ucznia, który uległ 

wypadkowi o charakterze lekkim odprowadzić może inny uczeń (dotyczy klas 

starszych) lub pracownik obsługi. 

 

3. W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym czasie zajęcia 

dydaktyczno –wychowawczo – opiekuńcze z większą grupą uczniów jest on 

zobowiązany do zapewnienia opiekuna dla pozostałych uczniów. Pozostawienie 

pozostałych uczniów bez opieki jest niedopuszczalne! 

 

4. O zdarzeniu i jego przyczynach informuje się dyrektora szkoły lub jego zastępcę oraz 

rodziców ucznia, z którymi ustala potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica odbiór 

dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. 

 

5. Dyrektor może pozwolić innej niż rodzic (prawny opiekun) osobie na odebranie 

chorego dziecka na prośbę telefoniczną lub za okazaniem pisemnej zgody rodzica 

(prawnego opiekuna), który nie może osobiście odebrać dziecka. 

 

6. Zdarzenie powyższe wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu 

powypadkowego.  

 

 

II. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji 

lekarza/pogotowia ratunkowego. 

 

1. Pracownik szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc –

pielęgniarkę szkolną lub w przypadku jej nieobecności osobę wyznaczoną przez 

dyrektora posiadającą przeszkolenie do jej udzielania.  

 

2. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy, 

utrata przytomności) osoba udzielająca pomocy wzywa pogotowie ratunkowe. 
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3. O zaistniałym wypadku powiadamia się dyrektora szkoły lub jego zastępcę oraz 

rodziców ucznia. Jeżeli powiadomienie bezpośrednie dyrektora lub jego zastępcy jest 

w danej chwili niemożliwe, to osoba uprawniona powiadamia pracownika służby 

BHP. 

 

4. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego pielęgniarka szkolna lub osoba 

przeszkolona w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmuje natychmiast niezbędne 

czynności ratujące zdrowie lub życie ucznia. 

 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) po przybyciu do szkoły oraz lekarz pogotowia 

ratunkowego przejmują odpowiedzialność za dziecko. 

 

6. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona powołuje zespół powypadkowy.  

W przypadku nieobecności, którejś z wymienionych osób dyrektor szkoły powołuje na 

jego miejsce innego pracownika szkoły przeszkolonego BHP. 

 

7. Po zdarzeniu zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza 

dokumentację, w tym protokół powypadkowy. 

   

8. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. 

 

9. Z treścią protokołu powypadkowego w terminie 14 dni od zakończenia postępowania 

zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego niepełnoletniego 

oraz dyrektora szkoły. 

 

10. Protokół powypadkowy (podpisany przez członków zespołu powypadkowego  

i dyrektora szkoły) zostaje przedłożony do podpisu oraz przekazany w jednym 

egzemplarzu rodzicom (opiekunom prawnym). 

 

11. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji szkoły. 

 

12. W ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu powypadkowego rodzice/prawni 

opiekunowie poszkodowanego mogą zgłosić zastrzeżenia do jego ustaleń. 

Zastrzeżenia składa się na piśmie do przewodniczącego zespołu. 

 

13. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę. 

 

14. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor szkoły, a w jego imieniu wyznaczona osoba - 

sekretarz szkoły i pielęgniarka szkolna. 

 

15. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski omawiane są na posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 

 

16. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem 

szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/ kierownik wycieczki i 

odpowiada za nie. 

 

17. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny. 
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III. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała 

lub ze skutkiem śmiertelnym. 

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

pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu 

pierwszej pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności 

ratujące zdrowie i życie ucznia. 

 

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel znajdujący 

się na miejscu zdarzenia zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa 

dyrektora szkoły lub jego zastępcę. 

 

3. Dyrektor lub jego zastępca informuje o zdarzeniu policję, Państwową Inspekcję Pracy, 

rodziców (opiekunów prawnych), Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku oraz 

organ prowadzący. 

 

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

możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

 

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły lub jego zastępca powołuje 

komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, 

który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń. 

 

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski są omawiane na posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 
 


