
Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2018/2019 
 SP w Nowym Dworze z dnia 17.10.2018 

 

1 
 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ PROWADZONYCH 

PRZEZ SZKOŁĘ 

SZKOŁA PODSTAWOWA  W NOWYM DWORZE 

Podstawa prawna: 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 2003r. 

Nr 6, poz. 69) 

I. Definicja 

Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, 

które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: 

- na terenie szkoły; 

- poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, zawody sportowe, konkursy). 

 

II. Cele procedury 

 

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły gwarantujących poszkodowanemu uczniowi 

należytą opiekę i niezbędną pomoc. 

 

III.  Zakres 

 

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia. 

 

 

IV.  Osoby odpowiedzialne 

 

- Dyrektor 

- Nauczyciele 

- Pracownicy niepedagogiczni 

 

V. Opis działań w przypadku zaistnienia wypadku: 

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu 

 

 Pracownik, który był świadkiem lub powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

- niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc 
medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadamia o 
wypadku dyrektora/wicedyrektora, 

-  przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, 
zadrapanie, lekkie skaleczenie), pracownik udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi.  

 

-  w każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy lub stany 
zagrożenia życia) nauczyciel natychmiast sprowadza fachową pomoc medyczną  lub jeżeli nie jest to 
możliwe pogotowie ratunkowe. 
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-   jeżeli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela 
uczącego w najbliższej sali. Niedopuszczalne jest pozostawienie poszkodowanego ucznia pod opieką 
innego ucznia lub samego do czasu przyjazdu rodzica lub pogotowia ratunkowego. 

-  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; 

-  zabezpiecza miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (w przypadku 
wypadków ciężkich, śmiertelnych zbiorowych zawsze) oraz w przypadku, gdy wypadek nastąpił z 
przyczyn zawinionych przez zły stan techniczny np. sali lekcyjnej, sprzętu sportowego, schodów i 
innego wyposażenia placówki.  

 

-  nauczyciel niezwłocznie sporządza notatkę o zaistniałym wypadku i składa ją w sekretariacie– 
załącznik nr 1 

 

-  O każdym wypadku nauczyciel, pod opieką którego przebywało dziecko w chwili wypadku, 
natychmiast powiadamia rodziców poszkodowanego dziecka i ustala z nim:  

a. potrzebę wezwania pogotowia,  
b. potrzebę wcześniejszego odebrania dziecka  ze szkoły  przez  rodzica,  

- Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę 
powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku, 

2. Obowiązki dyrektora  

-  O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

 Rodziców poszkodowanego 

 Pracownika do spraw BHP 

 Organ prowadzący szkołę lub placówkę 

 Radę Rodziców 

-  O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor zawiadamia niezwłocznie prokuratora i   
kuratora oświaty 

a) za śmiertelny wypadek dziecka uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w 

okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku; 

b) za ciężki  wypadek dziecka uważa  się  wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie 
ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała 
albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba 
nieuleczalna lub zagrażająca  życiu, trwała choroba psychiczna albo trwałe, istotne zeszpecenie 
lub zniekształcenie ciała; 

-  O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego 
inspektora sanitarnego, 

-  W przypadku nieobecności dyrektora zawiadomień dokonuje wicedyrektor szkoły lub inny 
upoważniony przez niego pracownik szkoły, 
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-  Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy zwany dalej ,,zespołem” dyrektor zabezpiecza 
miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych (w każdym  przypadku 
wypadków ciężkich, śmiertelnych zbiorowych zawsze) oraz w przypadku, gdy wypadek nastąpił z 
przyczyn zawinionych przez zły stan techniczny np. sali lekcyjnej, sprzętu sportowego, schodów i 
innego wyposażenia placówki.  

 

-  Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, 
wykonuje je wicedyrektor lub upoważniony przez dyrektora pracownik placówki .  

 

-  Dyrektor bada okoliczności i przyczyny wypadku. Przeprowadzanie tych czynności powierza 
zespołowi powypadkowemu w składzie:  

 pracownik służby bhp jako jej przewodniczący,  

 pracownik wyznaczony przez dyrektora, 

 

-  Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z wyżej 
wymienionych osób, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły przeszkolonego w 
zakresie bhp. 

 

 - W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub 
rady rodziców.  

 

-  Dyrektor zatwierdza protokół powypadkowy.  

 

VI.  Postępowanie powypadkowe  
 

-  Postępowanie powypadkowe prowadzi powołany przez dyrektora  zespół powypadkowy.  

 

-  Do zadań zespołu powypadkowego należy: 
 

a. niezwłoczne wszczęcie postępowanie powypadkowego,    
b. określenie okoliczności i przyczyn wypadku,  
c. sporządzenie szkicu lub fotografii miejsca wypadku,  
d. wysłuchanie i spisanie wyjaśnień  poszkodowanego ucznia w obecności wychowawcy lub 

pedagoga  
e. wysłuchanie i spisanie informacji  świadków wypadku ( uczniów) w obecności wychowawcy lub 

pedagoga oraz nauczyciela sprawującego opiekę nad dzieckiem w chwili wypadku,  
f. sporządzenie w terminie 14 dni protokołu ustalenia okoliczności wypadku dziecka. 

 
-  W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, 
który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które 
odnotowuje się w protokole powypadkowym.  

 

-  Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im 
prawach w toku postępowania powypadkowego. 
 

VII. Protokół powypadkowy – załącznik nr 2 

- Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza w ciągu 14 dni od daty 
uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy.  
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- Przekroczenie tego terminu może nastąpić, w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub 
trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie.  

 

- Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 
zaznajamia się rodziców poszkodowanego ucznia. 
 

- Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami 
postępowania powypadkowego.  

 

- Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole a drugi otrzymują rodzice. 

 

- Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek. 

  

-  Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. 
 
VIII. Zatwierdzenie protokołu powypadkowego  
 
-  Protokół powypadkowy zatwierdza dyrektor  po jego sporządzeniu. Jeżeli do treści protokołu 
powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców poszkodowanego, postępowanie 
powypadkowe uznaje się za zakończone. 

 

-  Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, dla:  
a. poszkodowanego,  

b. organu prowadzącego i kuratora oświaty – na ich wniosek,  

c. szkoły. 
  

- W ciągu siedmiu dni od doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa powyżej, 
mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. 

 

-  Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu lub na piśmie przewodniczącemu zespołu.  

 

-  Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.  

 

-  Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:  
a)  niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu 

faktycznego,  

b) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranymi materiałami dowodowymi.  
 

-  Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę  może:  
a)  zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie 

określonych czynności dowodowych,  

b) powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.  
 

-  Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki  okoliczności i przyczyny  
wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 

Procedura obowiązuje od dnia 17.10.2018 
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Załącznik nr 1 

 

Nowy Dwór, dn. …………………………………….. 

 

Notatka  
o zaistniałym wypadku ucznia/dziecka 

 
 
W dniu …………………………. o godz. ………(podczas zajęć, przerwy, na korytarzu, boisku, w sali 
lekcyjnej, na terenie szkoły, poza terenem szkoły, w innym miejscu - podać 
gdzie),…………………………………………………………………………………………… 
 
Uczeń klasy …………  
 
……………………………………………………………………………………………………  uległ  wypadkowi  doznając 
                                            (imię i nazwisko) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( wpisać rodzaj i miejsce urazu) 
 
Opis okoliczności zdarzenia; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Kto i kiedy udzielił pierwszej pomocy, gdzie poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

                      
…………..………………………………. 

                  Podpis osoby sporządzającej  
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Załącznik nr 2  

 

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY 

 

1. Zespół powypadkowy w składzie: 

1) ............................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

2) ............................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

dokonał w dniach .......................... ustaleń dotyczących okoliczności przyczyn wypadku, jakiemu w dniu 

................. o godz. ................ uległ(a)  

................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

z (wskazanie klasy lub innej jednostki podziału organizacyjnego osób pozostających pod  

opieką szkoły lub placówki) .................... szkoły/placówki ........................................................................ 
                                                                                                           (nazwa i adres szkoły lub placówki) 

urodzony(a) ........... zamieszkały(a) ........................................................................................................... 
                                                                                                                      (adres) 

2. Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki)............................................................ 

................................................................................................................................................................... 

3. Rodzaj urazu i jego opis ......................................................................................................................... 

4. Udzielona pomoc ................................................................................................................................... 

5. Miejsce wypadku ................................................................................................................................... 

6. Rodzaj zajęć ........................................................................................................................................... 

Opis wypadku - z podaniem jego przyczyn ................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

7. Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w chwili wypadku 

................................................................................................................................................................... 

8. Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była obecna w chwili wypadku w 
miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie - podać, z jakiej przyczyny)  

................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

9. Świadkowie wypadku: 

1) ............................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) 

2) ............................................................................................................................................................... 

3) ............................................................................................................................................................... 

10. Środki zapobiegawcze.......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..............................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

11. Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) pouczono o możliwości, sposobie i 
terminie złożenia zastrzeżeń. 
Podpis pouczonych: 
1) ............................................................................................................................................................... 
2) ............................................................................................................................................................... 
12. Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, jeżeli złożono je na piśmie: 
1) ............................................................................................................................................................... 
2) ............................................................................................................................................................... 
13. Data podpisania protokołu: ................................................................................................................. 
Podpisy członków zespołu: 
1) ................................................. 
2) ................................................. 
Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły lub placówki .................................................................................... 
Potwierdzenie przez osoby uprawnione: 
1) zaznajomienia się z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2) złożenia zastrzeżeń na piśmie:  
................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………................................................................ 
3) otrzymania protokołu:  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


