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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA NA TERENIE PLACÓWKI 

 

Wypadek w szkole/przedszkolu to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną 

zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły/przedszkola na jej/jego 

terenie lub poza terenem. Celem procedury jest zapewnienie należytej opieki i pomocy 

poszkodowanemu uczniowi przez pracowników szkoły/przedszkola. Osobami odpowiedzialnymi są 

dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. 

 

I. Lekki wypadek – niewymagający interwencji lekarza 

1. Jeśli uczeń ma tylko stłuczenia, powierzchowne zadrapania lub zranienia, należy odprowadzić 

go do osoby przeszkolonej do udzielania pierwszej pomocy. 

2. Osoba udzielająca pomocy ustala, czy uczeń nie cierpi na chorobę, która w połączeniu 

z urazem może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ucznia – w takim przypadku wzywa 

pogotowie ratunkowe. 

3. O wypadku i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora oraz rodziców, z którymi ustala 

ewentualną konieczność odbioru ucznia przed zakończeniem zajęć. 

4. W przypadku zaistnienia lekkiego wypadku nie spisuje się protokołu powypadkowego, ani nie 

zamieszcza informacji o jego zaistnieniu w rejestrze wypadków. 

II. Wypadek wymagający interwencji lekarza (specjalistycznej pomocy) lub śmiertelny 

1. Ucznia należy odprowadzić do osoby przeszkolonej do udzielania pierwszej pomocy i wezwać 

pogotowie. 

2. Do czasu przybycia pogotowia osoba przeszkolona do udzielania pierwszej pomocy udziela 

uczniowi pierwszej pomocy. 

3. Uczniowi nie należy podawać żadnych leków bez konsultacji z rodzicem/opiekunem. 

4. O wypadku i jego przyczynach nauczyciel bezzwłocznie informuje dyrektora oraz rodziców. 

5. Dyrektor powiadamia o wypadku organ prowadzący oraz inspektora bhp, zabezpiecza miejsce 

wypadku oraz powołuje komisję badającą przyczyny wypadku. 

6. O ciężkim lub śmiertelnym wypadku dyrektor powiadamia rodziców, organ prowadzący, 

inspektora bhp, prokuratora i kuratora oświaty, zabezpiecza miejsce wypadku oraz powołuje 

komisję badającą przyczyny wypadku. 

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

państwowego inspektora sanitarnego, organ prowadzący, inspektora bhp, prokuratora 

i kuratora oświaty, zabezpiecza miejsce wypadku oraz powołuje komisję badającą przyczyny 

wypadku. 

8. Komisja sporządza protokół ze swych prac wraz z wnioskami o zapobieganiu podobnym 

zdarzeniom na przyszłość. 

9. Wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. 
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10. Dyrektor w porozumieniu z osobą prowadzącą i w zakresie z nią uzgodnionym podejmuje 

wszelkie możliwe działania i wydaje niezbędne zarządzenia mające umożliwić realizację 

wniosków komisji powypadkowej i rady pedagogicznej, celem zapobiegania podobnym 

zdarzeniom na przyszłość. 

11. Wypadek zostaje wpisany do rejestru wypadków prowadzonego przez dyrektora, w którym 

zamieszcza się następujące dane: 

 imię i nazwisko ucznia, 

 data i rodzaj wypadku 

 miejsce wypadku i rodzaj zajęć 

 rodzaj urazu i jego opis 

 okoliczności wypadku 

 udzielona pomoc 

 środki zapobiegawcze, wydane zarządzenia 

 uwagi 

 podpis dyrektora. 

 

 


