
Załącznik nr 5 

Do statutu Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju 

PROCEDURYPOSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA 

WYPADKU UCZNIA  W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 
2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w Publicznych i Niepublicznych 
szkołach i placówkach Dz. U z 2003r. Nr 6, poz. 69) 
 
I. Wypadek to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną 
zewnętrzną , które nastąpiło w czasie pozostawiania ucznia pod opieką Szkoły 
czyli: na terenie Szkoły i poza terenem Szkoły ( wycieczki, zawody, treningi, 
wyjścia pod opieką nauczycieli) 
 II. 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 nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie 
innego nauczyciela. 
III. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący 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 
w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast 
powiadamia dyrektora szkoły lub jego zastępcę. 
IV. Zajęcia szkolne to nie tylko lekcje. Są to też prowadzone poza szkołą np. 
lekcje plenerowe, wyjazdy, wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, olimpiady, 
zawody sportowe. Podczas nich młodzież również pozostaje pod opieką 
nauczycieli, bo za wypadek podczas takich zajęć odpowiada szkoła i jej 
pracownicy. Podczas przerw uczniowie mają zapewnioną opiekę przez 
nauczycieli mających w tym czasie dyżur zgodnie z regulaminem dyżurów 
nauczycieli. Czas między zajęciami lekcyjnymi organizuje szkoła , uczniowie 
nie mogą opuszczać jej terenu. Cały teren szkoły w czasie gdy odbywają się 
zajęcia, pozostaje pod nadzorem i opieką szkoły. 
V. Każdego roku do dnia 1 września higienistka szkolna dostarcza wykaz 
uczniów z klas O- VI z zakwalifikowaniem do grup wychowania fizycznego 
oraz wykaz dzieci zakwalifikowanych do grup dyspaseryjnych 
  
 
 
 
 



  
Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, 

nie wymagającego interwencji lekarza 
(powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, złego samopoczucia itp.) 

  
1. Po stwierdzeniu zdarzenia ucznia należy odprowadzić do gabinetu 
pielęgniarki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia takiego 
odprowadza pracownik obsługi szkolnej (p. sprzątaczka). 
2. W razie nieobecności pielęgniarki ucznia odprowadza pracownik szkoły do 
Ośrodka Zdrowia 
3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły lub 
jego zastępcę. 
4. Dyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora informuje rodzica (prawnego 
opiekuna) telefonicznie o zdarzeniu. 
5. Zdarzenie jest wpisane do rejestru wypadków. (zał. nr 1) 
6. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych 
narzędzi, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania. 
7. Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się, czy uczeń 
nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź na inną chorobę mogącą  
w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia. 

  
Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego 

interwencji lekarza 
1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej 
pomocy, należy doprowadzić ucznia do gabinetu pielęgniarki lub wezwać ją  
na miejsce zdarzenia. Ucznia takiego odprowadza pracownik obsługi szkolnej 
(p. sprzątaczka). 
2. W razie nieobecności pielęgniarki należy powiadomić o zdarzeniu dyrektora 
szkoły lub jego zastępcę, który osobiście lub przez wyznaczoną osobę 
natychmiast wzywa karetkę pogotowia. 
3. Do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego pracownik 
szkoły podejmuje natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie 
ucznia. 
4. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia, organ prowadzący oraz inspektora bhp. 
5. Wypadek jest wpisywany do rejestru. (zał. nr 1) 
  

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego 
ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym 

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast 
wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia pracownik szkoły 
podejmuje natychmiast niezbędne czynności ratujące życie i zdrowie ucznia. 



2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel 
prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast 
wzywa dyrektora szkoły. 
3. Dyrektor lub jego zastępca informuje o zdarzeniu rodziców (opiekunów 
prawnych), policję, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid oraz organ 
prowadzący, prokuratora oraz Kuratora Oświaty. 
4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, 
by było możliwe ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 
5. Dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny powstania wypadku.  
Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające 
zapobiec powstawaniu podobnych zdarzeń. ( zał. nr 2) 
6. Wypadek wpisywany jest do rejestru, a wnioski komisji są omawiane  
na posiedzeniu rady pedagogicznej. (zał. nr 1) 
 
 
 
Załącznik nr 1 
 
Rejestr wypadków 

 
Lp Imię i 

nazwisko 
ucznia i 
klasa 

Data i 
godzina 
zdarzenia  

Miejsce 
wypadku 
i rodzaj 
zajęć 

Rodzaj 
urazu i 
jego 
opis 

Okoliczności 
wypadku 

Udzielona 
pomoc 

Godzina 
powiadomienia 
rodziców 
(prawnych 
opiekunów) i 
rodzaj 

Osoba 
zgłaszająca 
zdarzenie 

         
         
         
         

 


