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zał. nr 3  
do Zarządzenia nr 09/2017 

z dnia 22.12.2017r. 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Damnie 

 

Regulamin Postępowania  

w razie Wypadku W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DAMNIE 

 

1. Nauczyciel albo inny pracownik przedszkola będący świadkiem wypadku lub poinformowany 

o wypadku, niezwłocznie udziela poszkodowanemu pomocy: w miarę możliwości udziela pierwszej 

pomocy przedlekarskiej i wzywa karetkę pogotowia. 

2. Rodzaj udzielanej pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju 

wypadku. 

3. W przypadku braku możliwości udzielania pomocy lub wezwania karetki świadek wypadku lub 

osoba poinformowana o wypadku prosi o pomoc pierwszego napotkanego pracownika szkoły. 

Pracownik nie może odmówić udzielenia pomocy lub wezwania karetki. 

Tryb udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej określony jest osobną procedurą. 

4. Świadek wypadku nie może pozostawić poszkodowanego bez opieki do czasu przybycia karetki 

lub innego opiekuna. 

5. Świadek wypadku lub osoba, która dowiedziała się o wypadku, niezwłocznie zawiadamia dyrektora 

szkoły o wypadku albo prosi innego pracownika o poinformowanie o zaistniałym wypadku 

dyrektora lub, w przypadku jego nieobecności na terenie placówki, zastępcę dyrektora bądź 

pedagoga. 

6. Dyrektor, zastępca lub pedagog niezwłocznie informują o wypadku rodziców albo prawnych 

opiekunów dziecka. 

7. O każdym wypadku dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik zawiadamia  niezwłocznie:  

1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego; 

2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) społecznego inspektora pracy; 

4) organ prowadzący szkołę. 

 

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora, policję 

i kuratora oświaty. 

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

inspektora sanitarnego. 

 

8. W przypadku zaistnienia wypadku w danym oddziale i konieczności zajmowania się przez 

nauczyciela zarówno poszkodowanym, jak i pozostałymi dziećmi, nauczyciel powiadamia poprzez 

ucznia danego oddziału dyrektora szkoły lub wicedyrektora, który podejmuje decyzję o przekazaniu 

pozostałych uczniów pod opiekę innego nauczyciela.  
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9. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci bez opieki do momentu przekazania dzieci pod opiekę 

innego nauczyciela. 

10. Dopuszczalne jest podzielenie wychowanków i umieszczenie ich w pozostałych pracujących 

oddziałach, jeśli liczba dzieci w oddziale jest zbyt duża, aby nauczyciel zapewnił im należytą 

opiekę. 

11. W przypadku ciężkiego wypadku, jeśli grupa była świadkiem wypadku, wskazane jest, aby 

o wypadku równolegle z dyrektorem został powiadomiony pedagog (jeśli wypadek miał miejsce 

w godzinach jego pracy). 

12. Pedagog jednoosobowo decyduje, komu w pierwszej kolejności udziela wsparcia – 

poszkodowanemu, jego rodzicom, świadkowi czy dzieciom z oddziału, w którym miał miejsce 

wypadek. 

13. Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem niniejszej procedury odpowiedzialna jest 

osoba z kadry kierowniczej, która jest w chwili wypadku w placówce – dyrektor, zastępca. 

14. Niedopuszczalne jest gromadzenie się pracowników szkoły wokół poszkodowanego w wypadku, 

tworzenia atmosfery sensacji czy paniki. Należy, w miarę możliwości, starać się, żeby wypadek nie 

zakłócił w znacznym stopniu pracy placówki. 

15. Zasady postępowania w sytuacji zaistnienie wypadku na terenie szkoły i poza nią: 

 
1) Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, nie wymagającego interwencji 

lekarza: 

a) Po stwierdzeniu zdarzenia, w wyniku którego uczeń ma stłuczenie, 

powierzchowne zadrapanie lub zranienie, należy odprowadzić go do gabinetu 

pielęgniarki  szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Osobą, która 

odprowadzi ucznia do pielęgniarki, może oprócz pracownika pedagogicznego być 

również pracownik obsługi szkolnej. Jeżeli stan ucznia nie pozwala na przejście 

do gabinetu, nauczyciel lub inny pracownik szkoły, wzywa pielęgniarkę lub 

pracownika szkoły na miejsce wypadku. 

b) W razie nieobecności pielęgniarki uczniowi pomocy udziela osoba mająca 

przeszkolenie w tym zakresie. 

c) Osoba udzielająca pomocy ustala, czy uczeń nie cierpi na chorobę, która 

w połączeniu z urazem może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ucznia – 

w takim przypadku wzywa pogotowie ratunkowe. 

d) O wypadku i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły, który 

zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala z nimi ewentualną 

konieczność odbioru ucznia ze szkoły przed zakończeniem zajęć. 

e) Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność urządzeń 

szkolnych, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania. 

 

2) Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza: 

a) Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej 

pomocy, należy wezwać pogotowie ratunkowe. 
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b) Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego pielęgniarka szkolna lub osoby 

przeszkolone w udzieleniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast 

niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. 

c) Uczniowi nie podaje się żadnych leków bez konsultacji z rodzicami/prawnymi 

opiekunami. 

 

3) Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie 

ciała lub ze skutkiem śmiertelnym: 

a) W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać 

pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia pielęgniarka szkolna lub osoby 

przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast 

niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. 

b) Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel lub 

inny pracownik szkoły będący na miejscu zdarzenia zabezpiecza miejsca 

zdarzenia i natychmiast powiadamia i wzywa dyrektora szkoły. 

c) W obu przypadkach dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów 

prawnych, w razie zgonu policję, organ prowadzący oraz organ nadzoru 

pedagogicznego. 

d) Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było 

możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

 

4) Procedura postępowania w razie wypadku poza zajęciami edukacyjnymi i poza 

terenem szkoły: 

a) Jeżeli wypadek ma miejsce w godzinach popołudniowych lub wieczornych, 

nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem podejmuje decyzję o wezwaniu 

pogotowia ratunkowego. Z kolei o zaistniałym wypadku telefonicznie powiadamia 

dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

b) Jeżeli wypadek ma miejsce podczas wycieczki, wyjazdu poza szkołę wszystkie 

stosowne decyzje podejmuje kierownik imprezy, który jest w pełni odpowiedzialny 

za bezpieczeństwo uczestników. O zaistniałym wypadku telefonicznie 

powiadamia dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

c) W sytuacjach zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub 

zgon postępuje się zgodnie z ust. 15 pkt. 3. 

 

5) Obowiązek powiadamiania: 

a) W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 

z uczniami jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów. 

Pozostawienie uczniów bez opieki jest niedopuszczalne. 

b) Po przybyciu do szkoły rodzice/opiekunowie prawni lub lekarz pogotowia 

ratunkowego przejmują odpowiedzialność za ucznia. Szkoła udziela tym osobom 

wszelkiej koniecznej pomocy. 
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c) O każdym wypadku powiadamiani są rodzice/opiekunowie. Fakt ten 

dokumentowany jest wpisem w dzienniku zajęć z uwzględnieniem daty i godziny 

powiadomienia. 

 

6) Inne postanowienia: 

a) Każdy nauczyciel opuszczający teren szkoły z klasą (grupą uczniów) musi 

obowiązkowo przed wyjściem dokonać wpisu do Rejestru wyjść z uczniami 

poza teren szkoły.  

b) Szkoła wyposażona jest w apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej wraz 

z apteczkami przenośnymi (za wyposażenie apteczek i sprawdzenie dat 

ważności jej zawartości odpowiedzialna jest pielęgniarka  szkolna). 

c) Nauczyciele zobowiązani są do zabierania apteczek przenośnych na każde 

wyjście uczniów poza teren szkoły. 

d) Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt 

sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia 

wykorzystywane w czasie zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają 

zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi 

zastrzeżenia, nauczyciel bądź inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa 

z nich korzystać, a o zaistniałym zagrożeniu natychmiast powiadamia dyrektora 

szkoły. 

 

16. Dalszy tryb postępowania w przypadku zgłoszenia i ustalenia okoliczności wypadku określony jest 

w regulaminie BHP obowiązującym na terenie szkoły. 

17. Dyrektor na najbliższym spotkaniu z pracownikami szkoły omawia okoliczności i przyczyny 

wypadku, wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje 

o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym 

wypadkom. 

18. Pracownicy szkoły nie udzielają żadnych informacji na temat wypadku osobom z zewnątrz, nie 

udzielają wywiadów. Wszelkich informacji na temat wypadku udziela wyłącznie dyrektor. 

 

 

 


