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8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA 

WYPADKU UCZNIA NA TERENIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MAŁDYTACH. 

 

opracowana na podstawie  

 

• Rozporządzenia 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 z 

późniejszymi zmianami.) 

 

I. Ogólne założenia proceduralne. 

 

§ 1. 

 

1. Szkoła odpowiada za ucznia od chwili wejścia na jej teren, aż do jego opuszczenia.  

 

2. Nauczyciele i administracja szkoły są zobowiązani do nadzoru nad uczniami podczas lekcji, przerw 

międzylekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, na czas, których dziecko zostaje im 

powierzone.  

 

§ 2. 

 

 Celem procedury jest zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących 

poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.  

 

§ 3. 

 

Procedura obejmuje swym zasięgiem i reguluje działania pracowników Szkoły Podstawowej im. M. 

Kopernika w Małdytach w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia. 

 

§ 4. 

 

 Za właściwe dopełnienie procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na terenie 

szkoły odpowiedzialni są:  

1. Dyrektor szkoły;  

2. Wicedyrektor szkoły;  

2. Nauczyciele;  

3. Pracownicy niepedagogiczni.  

4. Uczniowie.  

 

§ 5. 

 

Technikami i narzędziami monitorowania wypadków na terenie szkoły są: 

 

1. Obserwacje (sal, urządzeń, wyposażenia budynku i terenu szkoły) pod względem bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

 2. Analiza dokumentacji (Rejestr wypadków, notatki służbowe, protokoły powypadkowe).  

 

II. Definicja wypadku. 
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§ 6. 

 

1. Wypadek ucznia -zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) - to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane czynnikiem 

zewnętrznym, mające związek ze szkołą.  

 

2. Za wypadek ucznia w szkole uznaje się wszystkie zdarzenia skutkujące urazem i mające miejsce:  

• na terenie szkoły; 

• poza terenem szkoły podczas organizowanych przez nauczycieli wycieczek, zawodów sportowych, 

zawodów, wyjść. 

 

III . Obowiązki nauczyciela i innych pracowników placówki  

w razie wypadku ucznia na terenie szkoły. 

 

§ 7. 

 

Nauczyciel, bądź inny pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia na terenie szkoły jest 

zobowiązany: 

• niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę a w miarę możliwości udzielić poszkodowanemu 

pierwszej pomocy,  

• poinformować o wypadku dyrektora szkoły.  

 

§ 8. 

 

Jeżeli poniesione przez ucznia obrażenia pozwalają mu na samodzielne poruszanie się:  

 

• Nauczyciel, bądź inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia, , zobowiązany jest zapewnić 

poszkodowanemu uczniowi opiekę doprowadzając go do pracownika sekretariatu szkoły, zawiadamiając 

następnie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku.  

 

• W przypadku nieobecności pracownika sekretariatu, nauczyciel będący świadkiem zdarzenia zapewnia 

poszkodowanemu uczniowi opiekę doprowadzając dziecko do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.  

 

• Jeśli nauczyciel będący świadkiem zdarzenia ma zajęcia z całym oddziałem , przed opuszczeniem sali z 

poszkodowanym uczniem prosi o nadzór nad grupą innego, nie zajętego w tym czasie nauczyciela . Ten 

bezzwłocznie przejmuje nad przekazanymi uczniami kontrolę i ponosi za nich w tym czasie 

odpowiedzialność. 

 

 • Jeśli nauczyciel będący świadkiem zdarzenia jest nauczycielem dyżurującym, przed opuszczeniem 

miejsca dyżuru z poszkodowanym uczniem prosi o zastępstwo pierwszego napotkanego nauczyciela. Ten 

bezzwłocznie przejmuje nad przekazanymi uczniami kontrolę i ponosi za nich w tym czasie 

odpowiedzialność.  

 

• Jeżeli wypadek uczniowski w trakcie zajęć ma miejsce tam, gdzie w pobliżu nie ma innego nauczyciela , 

nauczyciel wraz z poszkodowanym uczniem zabiera pozostałą część klasy.  

 

• Jeśli nauczyciel będący świadkiem zdarzenia ma zajęcia z całym oddziałem lub jest w trakcie dyżuru, ma 

również prawo: - wezwać pomoc w celu zapewnienia opieki poszkodowanemu i zawiadomić o zaistniałym 

wypadku dzwoniąc do sekretariatu lub dyrektora szkoły; - wysłać poszkodowanego pod opieką dwóch 

uczniów, którzy jego zdaniem są najbardziej odpowiedzialni, w celu przekazania go pod opiekę pracownika 

sekretariatu oraz poinformowania dyrektora o zaistniałym wypadku. 
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§ 9. 

 

Jeżeli poniesione przez ucznia obrażenia uniemożliwiają mu samodzielne poruszanie się: 

 

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia prosi najbliżej uczącego nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły o wezwanie pomocy w celu zapewnienia opieki poszkodowanemu uczniowi oraz poinformowanie 

dyrektora o zaistniałym wypadku.  

 

2. Jeżeli w pobliżu nie ma innej dorosłej osoby, nauczyciel ma prawo wezwać pomoc dzwoniąc do 

sekretariatu szkoły lub dyrektora szkoły, bądź wysłać dwóch uczniów, którzy jego zdaniem są najbardziej 

odpowiedzialni, w celu wezwania pomocy oraz poinformowania dyrektora o zaistniałym wypadku.  

 

§ 10. 

 

Obowiązki osoby, pod opiekę której przekazano poszkodowanego ucznia.  

 

1. Osoba, pod opiekę której przekazano poszkodowanego ucznia, w miarę możliwości udziela uczniowi 

pierwszej pomocy.  

 

2. W każdym poważniejszym przypadku (widoczne ciężkie obrażenia ciała, niepokojące objawy, zagrożenie 

życia) osoba, pod opieką której znajduje się poszkodowany uczeń wzywa natychmiast pogotowie ratunkowe 

w celu zapewnienia fachowej pomocy medycznej. 

 

§ 11. 

 

Obowiązki dyrektora szkoły.  

 

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły powiadamia rodzica / opiekuna o zdarzeniu i 

ustala z nim :  

 

• w przypadku poprawy stanu zdrowia ucznia po udzieleniu mu pierwszej pomocy ewentualny powrót 

ucznia na lekcje i samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć, obserwację stanu zdrowia przez 

rodziców / opiekunów w domu,  

 

• potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica oraz godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.  

 

• potrzebę wezwania pogotowia w celu zapewnienia fachowej pomocy medycznej.  

 

§ 12 

 

Nauczyciel, który sprawował bezpośrednią opiekę nad uczniem w czasie jego wypadku (zajęcia, dyżur 

międzylekcyjny) zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia) sporządzić notatkę służbową 

dotyczącą okoliczności wypadku na obowiązującym w szkole druku i dostarczyć go do sekretariatu szkoły.  

 

 

IV. Obowiązki poszkodowanego ucznia bądź jego rodziców/opiekunów,  

w razie wypadku na terenie szkoły.  

 

§ 13. 

 

1. Poszkodowany uczeń, który po wypadku jest przytomny , ma obowiązek: 
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• zgłoszenia tego faktu nauczycielowi sprawującemu opiekę w chwili wypadku, jeżeli wypadek miał 

miejsce w szkole w czasie lekcji lub innych zajęć,  

 

• zgłoszenia tego faktu nauczycielowi dyżurującemu lub pierwszemu napotkanemu nauczycielowi, jeżeli 

wypadek miał miejsce na przerwie lub w drodze od miejsca przywozu do budynku szkoły;  

 

• zgłoszenia tego faktu nauczycielowi opiekującemu się w trakcie oczekiwania na odwóz do domu, jeżeli 

wypadek miał miejsce w tym czasie.  

 

2. Jeżeli wypadek miał miejsce w na terenie szkoły, a uczeń z różnych powodów nie zgłosił tego faktu w 

dniu wypadku, jego obowiązkiem (lub jego rodziców/opiekunów) jest zgłoszenie wypadku dyrektorowi 

szkoły najpóźniej w pierwszym dniu przyjścia do szkoły po wypadku 
 


