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Podstawa prawna:  

1.  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) oraz rozporządzenie Rady ministrów z dnia 01 

lipca 2009r. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 870); na podstawie 

art. 237 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 

r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) 

 
§ 1 

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia pozostającego 
pod opieką szkoły oraz pracownika szkoły 

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, powinien niezwłocznie 

zapewnić poszkodowanemu uczniowi opiekę oraz  udzielić mu pierwszej 

pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy 

poszkodowanym w wypadkach zawiera załącznik  nr 1 dołączony do 

procedury). 

2. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi 

uczniami nauczyciela uczącego w sali znajdującej się najbliżej. 

3. O wypadku, do którego doszło na terenie szkoły, należy bezwzględnie 

powiadomić dyrektora szkoły. 

4. O każdym wypadku należy powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia. 

Fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym, podając datę i godzinę 

powiadomienia oraz formę kontaktu. Powiadomić o wypadku rodziców może 

nauczyciel, pod opieką, którego zdarzył się wypadek, wychowawca lub 

dyrektor szkoły. 

5. 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               
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o tych ustaleniach powiadamiający zamieszcza w dzienniku zajęć. Jeżeli 

rodzic nie może odebrać dziecka ze szkoły osobiście, to do zakończenia zajęć 

przebywa ono w szkole pod opieką wyznaczonego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela. 

6. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące 

objawy, ryzyko utraty przytomności, trudności w oddychaniu) 

należy  wezwać  pogotowie ratunkowe (może to zrobić nauczyciel, dyrektor 

szkoły) 

7. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie policję, prokuraturę, organ prowadzący oraz nadzorujący szkołę. 

8. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

9. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną 

pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. 

Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin przez zespół 

powypadkowy. 

10. Zawiadomień dokonuje dyrektor szkoły, a w przypadku nieobecności dyrektora 

zawiadomień dokonuje lub wicedyrektor. 

11.  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, rodziców ucznia oraz 

udzielenia pierwszej pomocy (jeżeli jest taka potrzeba, ma obowiązek 

wezwania Pogotowia Ratunkowego). 

12. Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, który przygotowuje protokół 

powypadkowy. 

13.  Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków uczniów oraz omawia z 

pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki 

niezbędne, aby zapobiec podobnym zdarzeniom. 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się przepisy 

dotyczące wypadków osób znajdujących się pod opieką szkoły. 
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§ 2 

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku, któremu uległ 
pracownik szkoły 

1. Obowiązki pracodawcy: 

1) Zabezpieczyć miejsce wypadku. 

2) Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. 

3) Zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o wypadku śmiertelnym, ciężkim i 

zbiorowym. 

4) Ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. 

5) Powołać zespół powypadkowy. 

6) Dokonać wpisu do rejestru wypadków przy pracy. 

7) Zarządzić stosowanie profilaktycznych środków oraz środków mających na 

celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8) Omówić okoliczności i przyczyn wypadku na Radzie Pedagogicznej. 

2. Obowiązki pracownika: 

1) Pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, zobowiązany 

natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zawiadomić o wypadku 

pielęgniarkę szkolną, dyrektora szkoły oraz inspektora BHP (jeżeli to 

konieczne należy wezwać pogotowie ratunkowe). 

2) Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego na to pozwala, jest 

obowiązany zawiadomić niezwłocznie o wypadku dyrektora szkoły oraz 

inspektora BHP. 

3) Jeżeli skutki wypadku ujawniły się w okresie późniejszym, pracownik jest 

obowiązany zawiadomić swojego przełożonego niezwłocznie po ich 

ujawnieniu. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1do procedur postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku  
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ucznia pozostającego pod opieką szkoły oraz pracownika szkoły 

 

Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy uczniom 

poszkodowanym w wypadkach 

1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w 

wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu Karnego). 

2. Nie należy lekceważyć wypadków lekkich, niewymagających interwencji 

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

nawet drobne skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć. 

3. Należy zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan 

poszkodowanego. 

4. Należy wezwać nauczycieli przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy (lista nauczycieli przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy jest wywieszona na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim) 

oraz w miarę swoich możliwości udzielić podstawowej pierwszej pomocy. 

5. Jeżeli stan osoby poszkodowanej tego wymaga, należy wezwać pogotowie 

ratunkowe. 

6. Należy powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia. 

7. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 

8. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby. 

9. Zapewnić poszkodowanemu komfort termiczny (ciepłe okrycie) oraz 

psychiczny. 

10. Poszkodowanemu nie wolno podawać leków, tabletek przeciwbólowych. 

11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno go przenosić (za 

wyjątkiem sytuacji, gdy miejsce zdarzenia zagraża jego bezpieczeństwu). 

12. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku krążenia, krwotoku, 

zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać pogotowie 

ratunkowe. 

13. Nie wolno pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 

 


