
PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI  ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie 

 

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

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

nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia. 

 

II. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, 

urządzenia techniczne, pomoce dydaktyczne oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie 

zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. 

Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia nauczyciel prowadzący zajęcia nie ma prawa 

z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast 

powiadamia dyrektora szkoły. 

 

III. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem 

każdego (art. 162 Kodeksu karnego). 

 

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

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za 

nie. 

 

V. Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy 

1. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego. 

2. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 

3. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją 

zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić. 

4. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji 

zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie. 

5. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo 

zaopatrzyć. 

6. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia 

i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). 

7. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania. 

8. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić. 

9. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani 

stałej (tabletki). 

10. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny 

zmieniać pozycji poszkodowanego. 

11. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 

 

VI. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, nie wymagającego interwencji       

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

1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub 

wezwać ją na miejsca zdarzenia celem udzielenia pierwszej pomocy. 

2. W razie nieobecności pielęgniarki nauczyciel samodzielnie udziela pomocy 

przedmedycznej. 

3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel wychowawca informuje dyrektora szkoły (lub 

jego zastępcę). 

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

natychmiast wycofuje je z użytkowania. 



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

na 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. 

 

VII. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza. 

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

doprowadzić go do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją na miejsca zdarzenia. 

2. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej należy natychmiast wezwać pogotowie 

ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

3. Do czasu przybycie pielęgniarki szkolnej lub pogotowia ratunkowego nauczyciel podejmuje 

natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. 

4. Wychowawca lub dyrektor szkoły powiadamia o wypadku rodziców (opiekunów prawnych) 

ucznia.  

5. Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę (zgodnie z przyjętymi zasadami). 

6. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą 

przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać 

wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń (załącznik nr 1). 

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

pedagogicznej. 

 

VIII. Postępowanie 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, a do czasu jego przybycia nauczyciel uczestniczący w zdarzeniu 

podejmuje 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 

dyrektora szkoły lub jego zastępcę. 

3. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu: 

a) rodziców (opiekunów prawnych), 

b) organ prowadzący szkołę, 

c) kuratora oświaty, 

d) Policję i Prokuraturę,  

e) społecznego inspektora pracy, 

f) radę rodziców 

g) państwowego inspektora sanitarnego, jeżeli do wypadku doszło w wyniku zatrucia.  

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 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 komisji są omawiane na posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 

 

W każdym przypadku wychowawca ucznia odnotowuje wypadek w dzienniku lekcyjnym (tabela: 

Ważne wydarzenia z życia klasy), wpisując informację o godzinie i sposobie powiadomienie rodzica 

oraz ewentualnych decyzji rodzica, rodzaju udzielonej pomocy itp. 
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