
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI, KTÓRZY ULEGLI 

WYPADKOWI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 

W RZESZOWIE. 

Definicja: 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć wywołane 

przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką 

szkoły: 

- na terenie szkoły, 

- poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona 

szkoła”). 

Cele procedury: zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły 

gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc. 

Zakres: procedura obejmuje i reguluje działania pracowników w sytuacji 

zaistnienia wypadku ucznia. 

Osoby odpowiedzialne: 

1. Dyrektor. 

2. Nauczyciele. 

3. Pracownicy niepedagogiczni szkoły. 

Opis działań: 

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami postępowania przy 

udzielaniu pierwszej pomocy, 

b)  nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca 

zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, 

c)  niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły - osobiście lub telefonicznie.



Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – wysyła jednego z uczniów 

z wiadomością o zdarzeniu do sekretariatu szkoły. 

d)   Wypełnia kartę zgłoszenia wypadku w dniu zdarzenia, po czym przekazuje 

ją niezwłocznie do dyrektora szkoły. 

e)  Zawiadamia o zdarzeniu inspektora BHP lub Społecznego Inspektora Pracy. 

2. O każdym wypadku  nauczyciel, pod opieką którego  przebywał uczeń 

w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Osoba 

informująca rodzica, odnotowuje ten fakt w dzienniku, podając dane osoby, 

z którą rozmawiała oraz datę  i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia 

o wypadku. Ponadto wpisuje to na kartę zgłoszenia wypadku. 

3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np.: widoczne tylko 

lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej 

pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel, dyrektor lub osoba udzielająca 

pierwszej pomocy, powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim: 

a) potrzebę wezwania pogotowia, 

b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

c) godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. 

 

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

objawy) nauczyciel, dyrektor szkoły lub osoba udzielająca pomocy wzywa 

niezwłocznie pogotowie ratunkowe. 

5. O każdym poważniejszym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie organ prowadzący i Radę Rodziców Szkoły. 

6. O wypadku śmiertelnym lub ciężkim pobiciu dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 

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

zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

8. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną 

pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. 



Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu 

przez zespół powypadkowy. 

9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy zorganizowanej poza 

terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun 

grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie (patrz pkt 1-8). 

10. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego: 

a) w skład zespołu wchodzi pracownik, któremu powierzono zadania służby 

BHP oraz Społeczny Inspektor Pracy. 

b) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby 

BHP lub Społeczny Inspektor Pracy, wtedy w skład zespołu wchodzi dyrektor 

szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie BHP. 

c) Zespół powypadkowy ustala, kontaktując się z rodzicem ucznia, którego 

dotyczyło zdarzenie, czy są konsekwencje medyczne zdarzenia.  Jeśli 

zdarzenie nie wymagało konsultacji lekarskiej- notuje to na karcie zgłoszenia 

wypadku. 

d) Jeśli zdarzenie miało konsekwencje medyczne, zespół powypadkowy 

prowadzi rozmowy z: uczniem poszkodowanym w obecności jego rodzica; 

z ewentualnym sprawcą wypadku w obecności jego rodzica; ze świadkiem lub 

świadkami wypadku w obecności ich rodziców.  

e) Jeśli rodzice uczniów, z którymi ma być prowadzona rozmowa, nie chcą 

lub nie mogą być obecni, mogą wyrazić pisemną zgodę (np. poprzez dziennik) 

na rozmowę z dzieckiem w obecności wychowawcy. 

Z wszystkich prowadzonych rozmów sporządza się notatki ze spotkań. 

f) W oparciu o zgromadzone dokumenty: kartę medyczną dostarczoną przez 

rodziców lub ustną informację o konsekwencjach medycznych, notatki 

służbowe z przeprowadzonych rozmów, kartę zgłoszenia wypadku, zespół 

powypadkowy sporządza protokół powypadkowy i w terminie do 21 dni od 

zdarzenia przekazuje go rodzicom poszkodowanego.  

 


