
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W SZKOLE 

I. Podstawa prawna  

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. 2020 poz. 1604).  

II. Definicja  

Wypadek ucznia – zdarzenie nagłe powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które 

nastąpiło w czasie pozostawienia ucznia pod opieką szkoły (teren szkoły oraz wycieczki  

i wyjścia szkolne pod opieką nauczycieli).  

III. Cel procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia 

Właściwe i zgodne z przepisami prawa działania pracowników szkoły dające 

poszkodowanemu uczniowi niezbędną, konieczną i należytą pomoc. 

IV. Osoby odpowiedzialne 

 Dyrektor szkoły 

 Nauczyciele  

 Pracownicy niepedagogiczni 

  

V. Opis działań  

 

1. Osoba pod opieką której przebywał uczeń w czasie zdarzenia lub inny pracownik 

szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia zobowiązany jest do: 

 Niezwłocznego zapewnienia poszkodowanemu opieki. 

 Dokonania wstępnej oceny stanu zdrowia poszkodowanego. 

 Powiadomienia pielęgniarki szkolnej o zdarzeniu w celu udzielenia pomocy 

poszkodowanemu lub wezwanie pogotowia ratunkowego. 

 Natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy z jednoczesnym powiadomieniem 

służb ratunkowych w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. 

 Żądania pomocy (w razie potrzeby) wszystkich osób znajdujących się w pobliżu 

prowadzonej akcji ratunkowej.  

 Kierowania osób poszkodowanych do pielęgniarki szkolnej (osoby poszkodowane nie 

przemieszczają się samodzielnie tylko pod odpowiednią opieką) w przypadkach 

wystąpienia nawet najdrobniejszych urazów. W przypadku braku pielęgniarki 

zawiadamiamy sekretariat szkoły, który zawiadamia ośrodek zdrowia w Turaszówce  

o konieczności konsultacji medycznej lub wzywa pogotowie ratunkowe. 

 Szybkiego reagowania w przypadku zauważenia, czy powstania zagrożenia na terenie 

szkoły lub podczas wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę. Nauczyciel lub 

pracownik szkoły jest zobowiązany przerwać wykonywane zadania oraz prowadzone 

zajęcia i wyprowadzić uczniów, a także inne osoby z miejsca zagrożenia. 



  Powiadomienia dyrektora lub wicedyrektorów szkoły o zaistnieniu zdarzenia 

wypadkowego,  lub o pojawieniu się zagrożenia w miejscu wykonywanej pracy.    

  Powiadomienia rodziców poszkodowanego ucznia o zaistniałym wypadku  

(w przypadkach lekkich zdarzeń i drobnych urazów również taka konieczność 

występuje  - np. uczeń potknął się i upadł ...i nie wiemy czy doszło do urazu ). 

Powiadomienia dokonuje nauczyciel lub w wyjątkowych sytuacjach robi to za 

pośrednictwem sekretariatu szkoły, bez zbędnej zwłoki.  

 Przestrzegania zakazu wypuszczania samego ucznia ze szkoły w przypadku 

wystąpienia urazów czy nawet najdrobniejszych niepokojących objawów 

funkcjonowania organizmu ucznia. W takich przypadkach ucznia odbiera osobiście 

rodzic lub pełnoprawny opiekun, bądź w trudnych sytuacjach (gdy kontakt z 

rodzicami jest niemożliwy) wzywa się pogotowie ratunkowe.  

 Przestrzegania zakazu wykonywania czynność, które należą do kompetencji personelu 

medycznego. Nie wydajemy „diagnozy” medycznej. 

 Zwracania bacznej uwagi na nietypowe zachowanie uczniów i konsultowanie tych 

zachowań z Panią Pedagog, Panią Psycholog lub Panią Pielęgniarką. 

  Obecności na swoich stanowiskach podczas świadczenia pracy i do wykazywania się 

spostrzegawczością. 

 Ewidencjonowania nieobecności uczniów na lekcji niezwłocznie po ich rozpoczęciu, 

wykazywania spóźnień lub szybszych wyjść z zajęć lekcyjnych. W przypadku wyjścia 

ucznia do toalety w trakcie zajęć lekcyjnych nauczyciel ponosi odpowiedzialność za 

niego (powinien reagować na zbyt długą nieobecność ucznia). 

 Składania w sekretariacie szkoły wypełnionego druk; „Zgłoszenie wypadku ucznia”, 

jeżeli do zdarzenia doszło podczas jego zajęć lub w jego obecności, bądź też jest 

pierwszą poinformowaną osoba pracującą w placówce.  

 

2. Obowiązek zawiadomienia o wypadku, zgodnie z powyższym punktem, spoczywa na 

nauczycielu / pracowniku szkoły, w stosunku do:  

 

 Rodziców (opiekunów pełnoprawnych) poszkodowanego  

 Pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Organu prowadzącego szkołę (powiadomienia dokonuje pracownik służby BHP) 

 Radę Rodziców (powiadomienia dokonuje pracownik służby BHP) 

 

3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrekcja szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora i Kuratora Oświaty. 

 

4. O wypadku, na skutek zatrucia dyrekcja szkoły zawiadamia niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego. 

 

 



5. W przypadku gdy przyczyną zdarzenia wypadkowego była niesprawność techniczna 

pomieszczeń lub urządzeń dyrekcja szkoły lub upoważniony pracownik zabezpiecza 

miejsce zdarzenia do czasu rozpoczęcia pracy przez Zespół Powypadkowy.  

6. W przypadku gdy wypadek miał miejsce w czasie wyjścia poza teren szkoły, podczas 

wycieczki  lub innych imprez  organizowanych poza miejscem placówki, wszelkie 

decyzje podejmuje opiekun grupy lub kierownik wycieczki, dostosowując się do 

wytycznych niniejszej procedury i odpowiada za nie. Niezwłocznie informuje 

dyrekcję szkoły o zaistniałym zdarzeniu.   

 

7. Dyrektor szkoły zarządzeniem, każdorazowo imiennie powołuje zespół 

powypadkowy.  

 

 

8. Czynności podejmowane przez zespół powypadkowy: 

 Przewodniczący Zespołu Powypadkowego uzyskuje od poszkodowanego ucznia 

informacje niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 

 Przewodniczący Zespołu Powypadkowego uzyskuje od świadków wypadku 

informacje niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 

 Jeżeli następuje taka konieczność, to zespół powypadkowy sporządza szkic lub 

fotografię miejsca wypadku.  

 Przewodniczący w miarę możliwości i konieczności dowodowych pozyskuje 

dokumentację medyczną związaną z wypadkiem ucznia. 

 Zespół Powypadkowy sporządza protokół powypadkowy. Przewodniczący dostarcza 

go rodzicom poszkodowanego / pełnoletniemu poszkodowanemu z pouczeniem  

o możliwości wniesienia zastrzeżeń do protokołu.  

 

9. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków za pośrednictwem zatrudnionego 

pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

10. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności zaistniałych wypadków 

oraz ich przyczyny. Podejmuje działania zaradcze i środki niezbędne do zapobiegania 

im. 

 

 

 

 

 

 

 


