Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
pozostającego pod opieką szkoły
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z
2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).
Postanowienia ogólne:


Wypadek w szkole to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną
zewnętrzną, które nastąpiło, gdy uczeń pozostawał pod opieką szkoły w czasie:
a) zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
b) przerw międzylekcyjnych,
c) innych zajęć szkolnych (np. dyskoteki, imprezy).



Do wypadków szkolnych zalicza się również nagłe zdarzenie powodujące uraz,
wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło poza szkołą, w czasie gdy uczniowie
pozostawali pod opieką szkoły (np. wyjazdy, wycieczki, zawody sportowe).



Wypadkiem w szkole nie jest zdarzenie:
- pozbawione cechy nagłości,
- nie powodujące skutków w postaci urazu lub śmierci,
- zaistniałe w czasie, gdy uczeń samowolnie opuścił zajęcia i teren szkoły,
- wywołane wyłącznie przez samego ucznia,
- wywołane chorobą ucznia.

1. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia
ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy one są zajęciami
planowanymi, czy też zastępuje on nieobecnego w tym czasie innego nauczyciela.
2. 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
powiadamia dyrektora szkoły.
3. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, powinien niezwłocznie
zapewnić poszkodowanemu uczniowi opiekę oraz udzielić mu pierwszej pomocy.
4. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami
nauczyciela uczącego w sali znajdującej się najbliżej lub pracownika
niepedagogicznego.
5. O wypadku, do którego doszło na terenie szkoły, należy powiadomić pielęgniarkę
szkolną, dyrektora szkoły oraz szkolnego inspektora BHP.
6. O każdym wypadku należy powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten
należy odnotować w zeszycie wypadków, podając datę i godzinę powiadomienia oraz
formę kontaktu. Powiadomić o wypadku rodziców może pielęgniarka szkolna,
pedagog, nauczyciel pod opieką którego zdarzył się wypadek, wychowawca lub
dyrektor szkoły.
7. Przy lekkich urazach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie
zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy
poszkodowanemu uczniowi, należy ustalić z rodzicem ucznia konieczność wezwania

pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjazdu rodzica, godzinę odbioru dziecka ze
szkoły w dniu zdarzenia. Informację o tych ustaleniach powiadamiający zamieszcza w
zeszycie wypadków. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka ze szkoły osobiście, to do
zakończenia zajęć przebywa ono w szkole pod opieką pielęgniarki lub wyznaczonego
przez dyrektora szkoły nauczyciela.
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.
Nie należy lekceważyć drobnych urazów!!!
W przypadku zaistnienia wypadku lekkiego nie spisuje się protokołu powypadkowego.
8. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy,
ryzyko utraty przytomności, trudności w oddychaniu) należy wezwać pogotowie
ratunkowe (może to zrobić pielęgniarka szkolna, nauczyciel, dyrektor szkoły,
pedagog)
9. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia
niezwłocznie policję, prokuraturę, organ prowadzący oraz nadzorujący szkołę.
10. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia
niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
11. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub
urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do
czasu dokonania oględzin przez zespół powypadkowy.
12. Zawiadomień dokonuje dyrektor szkoły, a w przypadku nieobecności dyrektora
zawiadomień dokonuje nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły lub inny
upoważniony przez dyrektora pracownik.
13. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, wycieczki, imprezy organizowanej poza
terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik
wycieczki i odpowiada za nie. Ma on również obowiązek powiadomienia o wypadku
dyrektora szkoły oraz inspektora BHP, rodziców ucznia oraz udzielenia pierwszej
pomocy (jeżeli jest taka potrzeba, ma obowiązek wezwania Pogotowia Ratunkowego).
14. O każdym wypadku, jakiemu uległ uczeń należy zawiadomić pracownika służby BHP.
15. Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, który przygotowuje protokół
powypadkowy.
16. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków uczniów oraz omawia z pracownikami
szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne, aby
zapobiec podobnym zdarzeniom.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się przepisy dotyczące
wypadków osób znajdujących się pod opieką szkoły (Rozporządzenie MENiS z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi
zmianami).

