Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Szkole
Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach
I.

II.
III.

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia
niewymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka,
stłuczenia itp.).
Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego
interwencji lekarza.
Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie
uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym.

Podstawa prawna
Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140).
Definicje
Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które
nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły, na terenie szkoły lub poza terenem
szkoły w trakcie np. wycieczki lub zbiorowego wyjścia pod opieką nauczycieli.
Ciężki wypadek – wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:
utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój
zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub
zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna albo trwałe, istotne zeszpecenie lub
zniekształcenie ciała.
I.

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego
o charakterze niewymagającym interwencji lekarza (powierzchowne zranienia,
otarcie naskórka, zadrapanie, lekkie skaleczenie itp.):

1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia przetransportować do gabinetu pielęgniarki
szkolnej i powiadomić ją celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który doznał
obrażeń o charakterze lekkim, odprowadzić może pracownik szkoły.
2. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje rodzica oraz dyrektora szkoły lub
jego zastępcę.
3. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytego sprzętu, nauczyciel
natychmiast wycofuje go z użytkowania.
4. Zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu
powypadkowego.
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II.

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku innego niż
powodującego ciężkie uszkodzenia ciała lub ze skutkiem śmiertelnym, lecz
wymagającego interwencji lekarza:

1. Po stwierdzeniu, że charakter obrażeń, jakich doznał uczeń wymaga specjalistycznej
pomocy, należy przetransportować go do gabinetu pielęgniarki szkolnej i powiadomić ją
lub wezwać ją na miejsce zdarzenia.
2. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej należy natychmiast wezwać pogotowie
ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
3. Do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoba będąca świadkiem
zdarzenia udziela pierwszej pomocy.
4. Dyrektor szkoły lub jego zastępca powiadamia o zdarzeniu rodziców (opiekunów
prawnych) ucznia, pracownika bhp, a jeżeli do wypadku doszło w wyniku zatrucia
zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
5. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia lub po podjęciu
decyzji przez dyrektora szkoły zostaje wszczęte postępowanie powypadkowe.
6. Z prac zespołu powypadkowego spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski
mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń. Informacje na temat okoliczności
i przyczyn wypadku przekazywane są do organu prowadzącego placówkę – pisemnie lub
ustnie.
7. Wypadek jest wpisywany do rejestru wypadków, a wnioski zespołu powypadkowego są
omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej.
III.

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ciężkiego, śmiertelnego
lub zbiorowego:

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać
pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoba będąca świadkiem wypadku
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 powiadamia dyrektora
szkoły lub jego zastępcę.
3. Dyrektor szkoły lub jego zastępca wzywa policję (prokuratora), powiadamia o zdarzeniu
rodziców (opiekunów prawnych) oraz informuje kuratora oświaty.
4. Do czasu przybycia policji (prokuratora) teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by
było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.
5. Z prac zespołu powypadkowego spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski
mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.
6. Wypadek jest wpisywany do rejestru wypadków, a wnioski zespołu są omawiane na
posiedzeniu rady pedagogicznej.
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UWAGI DOTYCZĄCE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom pielęgniarka szkolna.
2. Pod nieobecność pielęgniarki szkolnej pomocy uczniom udziela nauczyciel prowadzący
zajęcia lub inny pracownik szkoły.
3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nieposiadających kwalifikacji
medycznych ogranicza się do założenia 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 po
konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem.
5. W sytuacji konieczności udzielenia pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym
samym czasie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze z większą grupą
uczniów jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów.
6. Po przybyciu do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) lub lekarz pogotowia ratunkowego
przejmują odpowiedzialność za dziecko. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej
pomocy.
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