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Procedury postępowania 

w przypadku wypadku ucznia 
  

(Na podstawie 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. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) 

1. Dyrektor Szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu 

w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa 

w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami 

należącymi do tych jednostek. 

2. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie 

ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy one są 

zajęciami planowymi, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie 

innego nauczyciela. 

3. 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 za-

strzeżenia, 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. 

4. Zajęcia szkolne to nie tylko lekcje. Są to też prowadzone poza szkołą 

np. lekcje plenerowe, wycieczki, dyskoteki, zielone szkoły, 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. 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. 
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Procedura postępowania 

w przypadku wypadków uczniów 

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

- niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy, 

- 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, 

- zawiadamia natychmiast o wypadku pielęgniarkę szkolną (odprowadza 

ucznia do gabinetu pielęgniarki, natomiast jeżeli jego stan nie pozwala mu 

na przejście do gabinetu, wzywa ją na miejsce wypadku), 

- w razie nieobecności pielęgniarki należy natychmiast wezwać pogotowie 

ratunkowe (jeżeli sytuacja wymaga interwencji lekarza), 

- w przypadku zabrania poszkodowanego ucznia przez lekarza pogotowia 

ratunkowego, Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna (pracownika szkoły) nad 

tym uczniem do chwili przybycia rodziców (opiekunów prawnych), 

- dowiaduje się o stanie zdrowotnym poszkodowanego ucznia i ocenie 

zdarzenia (pod kątem sklasyfikowania go jako wypadku, co wiąże się 

z koniecznością wypełnienia dokumentacji wypadku), podjętych przez 

pielęgniarkę działaniach i powiadamia rodziców ucznia, 

- niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły lub Zastępcę i wypełnia kartę 

zgłoszenia wypadku (pobraną z sekretariatu szkoły), 

- jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą - prosi o nadzór nad 

swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali, 

- fakt powiadomienia rodziców dokumentuje wpisem w dzienniku lekcyj-

nym, dzienniku zajęć lub innym dokumencie (np. karcie wycieczki) podając 

datę, godzinę i informację kto powiadomił matkę/ojca ucznia o wypadku. 
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2. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń - np. widoczne tylko 

lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu 

pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi pielęgniarka lub nauczyciel 

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. 

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również 

w dzienniku zajęć. 

3. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, 

niepokojące objawy), pielęgniarka lub nauczyciel wzywa pogotowie ratunko-

we. W przypadku odmowy przyjazdu odnotowuje ten fakt podając datę 

i godzinę. 

4. O każdym wypadku nauczyciel lub Dyrektor Szkoły zawiadamia 

niezwłocznie współpracującego ze Szkołą pracownika służby BHP. 

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym Dyrektor Szkoły zawia-

damia niezwłocznie prokuratora, kuratora oświaty i organ prowadzący: 

a) postępowanie w szczególnej sytuacji zaistnienia w wypadku 

powodującego ciężkiego uszkodzenia ciała lub ze skutkiem śmiertelnym: 

- w sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała należy 

natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia 

osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują 

natychmiast niezbędne czynności ratujące życie i zdrowie ucznia, 

- jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, 

nauczyciel prowadzący zajęcia zabezpiecza miejsce zdarzenia 

i natychmiast wzywa Dyrektora Szkoły, 

- Dyrektor lub jego Zastępca informuje o zdarzeniu rodziców 

(opiekunów prawnych), policję, Państwową Inspekcje Pracy, Sanepid 

oraz organ prowadzący, prokuratora oraz kuratora oświaty, 

- do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, 

by było możliwe ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia, 

- Dyrektor Szkoły powołuje komisję badającą przyczyny powstawania 

wypadku. 
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Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski 

mające zapobiec powstawaniu podobnych zdarzeń. 

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, Dyrektor Szkoły zawia-

damia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

7. 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. 

8. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza 

terenem Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kie-

rownik wycieczki i odpowiada za nie. 


