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POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUCIE MI Ń SKIEJ Z SIEDZIBĄ  W CIELECHOWI ŹNIE 

„Wypadek ucznia to nag łe zdarzenie powoduj ące uraz, wywo łane przyczyn ą  zewn ętrzn ą , 

które nast ąpi ło w czasie pozostawania ucznia pod opiek ą  Szko ły: 

-na terenie Szko ły; 

-poza terenem Szko ły (wycieczki, wyj ścia pod opieką  nauczycieli)." 

Celem procedury jest zapewnienie profesjonalnych dzia ła ń  pracowników Szko ły 

gwarantuj ących poszkodowanemu uczniowi nale żytą  opiekę  i niezbędn ą  pomoc. Procedura 

obejmuje i reguluje dzia łania pracowników Szko ły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia. 

Osoby odpowiedzialne to nauczyciele, dyrektor, pracownicy niepedagogiczni. 

Opis dzia ła ń : 

1. Pracownik Szko ły, który jest świadkiem zdarzenia lub otrzyma ł  wiadomo ść  o wypadku 

ucznia: 

a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiek ę , w szczególno ści sprowadza fachow ą  

pomoc medyczn ą, a w miarę  mo ż liwo ści udzielaj ąc poszkodowanemu pierwszej 

pomocy, 

b) nie dopuszcza do zaj ęć  lub przerywa je wyprowadzaj ąc uczniów z miejsca zagro żenia, 

je żeli miejsce, w którym s ą  lub będ ą  prowadzone zaj ęcia mo że stwarza ć  zagro żenie dla 

bezpiecze ń stwa uczniów, 

c) niezwłocznie powiadamia dyrektora Szko ły. 

2. O ka żdym wypadku dyrektor Szko ły lub nauczyciel pod opiek ą , którego przebywa ł  ucze ń  

w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. 

3. O ka żdym wypadku zawiadamia si ę  niezw łocznie: 

a) rodziców (opiekunów) poszkodowanego; 

b) pracownika s ł u żby bezpiecze ń stwa i higieny pracy; 

c) społecznego inspektora pracy; 

d) organ prowadz ący szkołę  lub placówkę  

e) rad ę  rodziców. 

5. O wypadku śmiertelnym, ci ężkim i zbiorowym dyrektor Szko ły zawiadamia niezw łocznie 

prokuratora i kuratora o światy. 

6. O wypadku, do którego dosz ło w wyniku zatrucia, dyrektor Szko ły zawiadamia 

niezwłocznie pa ń stwowego inspektora sanitarnego. 

7. Je żeli wypadek zosta ł  spowodowany niesprawno ś ci ą  techniczn ą  pomieszczenia lub 

urz ądze ń , miejsce wypadku pozostawia si ę  nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu 

dokonania ogl ędzin przez zespó ł  powypadkowy. 

8. Je żeli wypadek zdarzy ł  si ę  w czasie wyj ścia, imprezy organizowanej poza terenem Szko ły, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za 

nie. 



9. Je żeli czynno ści zwi ązanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie mo że wykona ć  

dyrektor, wykonuje je upowa żniony przez dyrektora pracownik szko ły. 

10. Dyrektor Szko ły powołuje cz łonków Zespo łu Powypadkowego. Zespó ł  przeprowadza 

postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentacj ę  powypadkową , w tym protokó ł  

powypadkowy. Wzór protoko łu powypadkowego jest okre ś lony w za łączniku nr 1. 

W skład zespołu powypadkowego wchodzą : 

a) pracownik s ł u żby bezpiecze ń stwa i higieny pracy 

b) spo łeczny inspektor pracy. 

11. Je żeli z jakichkolwiek powodów nie jest mo ż liwy udzia ł  w pracach Zespo łu jednej z osób, 

o której mowa w pkt. 10, dyrektor powo łuje w jej miejsce innego pracownika szko ły 

przeszkolonego w zakresie bezpiecze ń stwa i higieny pracy. Je żeli w składzie Zespo ł u nie 

mog ą  uczestniczy ć  arii pracownik s ł u żby bezpiecze ń stwa i higieny pracy ani spo łeczny 

inspektor pracy, w sk ład zespo łu wchodzi dyrektor oraz pracownik szko ły przeszkolony 

w zakresie bezpiecze ństwa i higieny pracy. W sk ładzie Zespo łu mo że uczestniczyć  

przedstawiciel organu prowadz ącego, kuratora o światy lub rady rodziców. 

Przewodnicz ącym Zespo łu jest pracownik s łu żby bhp, a je żeli nie ma go w składzie zespo ł u 

- spo łeczny inspektor pracy. Je żeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik s ł u żby bhp ani 

spo łeczny inspektor pracy, przewodnicz ącego zespo łu spo ś ród pracowników szko ły lub 

placówki wyznacza dyrektor. 

12. Zespó ł  przeprowadza post ępowanie powypadkowe i sporz ądza dokumentacj ę  

powypadkową ; 

a) przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecno ści rodzica lub wychowawcy/pedagoga 

/psychologa szkolnego) sporz ądza protokó ł  przes łuchania, 

b) przes ł uchuje świadków wypadku i sporz ądza protoko ły przes łuchania; jeżeli świadkami 

są  uczniowie, przes łuchanie odbywa si ę  w obecno ści wychowawcy lub 

pedagoga/psychologa szkolnego, a protokó ł  przes łuchania odczytuje si ę  w obecno ści 

ucznia świadka i jego rodziców, 

c) uzyskuje pisemne o świadczenie nauczyciela, pod opiek ą  którego ucze ń  przebywa ł  

w czasie, gdy zdarzy ł  si ę  wypadek, 

d) uzyskuje opini ę  lekarską  z opisem doznanych obra że ń  i okre ś leniem rodzaju wypadku, 

e) sporz ądza protokó ł  powypadkowy(p roto kó ł  powypadkowy podpisuj ą  cz łonkowie 

zespo ł u oraz dyrektor Szko ły). 

13. W sprawach spornych rozstrzygaj ące jest stanowisko przewodnicz ącego zespo łu; cz łonek 

zespo łu, który nie zgadza si ę  ze stanowiskiem przewodnicz ącego, mo że zło żyć  zdanie 

odrębne, które odnotowuje si ę  w protokole powypadkowym, 

14. Przewodnicz ący zespo ł u poucza osoby reprezentuj ące poszkodowanego o przys ługuj ących 

im prawach wtoku postępowania powypadkowego, 

15. Z tre ści ą  protoko łu powypadkowego i innymi materia łami postępowania powypadkowego 

zaznajamia si ę  rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy 

potwierdzaj ą  ten fakt podpisem w protokole 

16. Protokó ł  doręcza si ę  rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy 
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potwierdzaj ą  to podpisem w protokole, 

17. Organowi prowadz ącemu i kuratorowi o światy protokó ł  powypadkowy doręcza si ę  na ich 

wniosek, jeden egzemplarz protoko łu powypadkowego pozostaje w Szkole. 

18. W ci ągu 7 dni od dnia doręczenia protoko łu powypadkowego osoby, którym dor ęczono 

protokó ł, mogą  z łożyć  zastrze żenia do ustale ń  protoko łu (s ą  o tym informowani przy 

odbieraniu protoko łu), 

a) zastrze żenia składa si ę  ustnie do protoko łu powypadkowego lub na pi śmie 

przewodnicz ącemu zespo ł u, 

b) zastrze żenia rozpatruje organ prowadz ący, 

c) po rozpatrzeniu zastrze że ń  organ prowadz ący Szkołę  może: zleci ć  dotychczasowemu 

Zespo łowi wyja śnienie ustale ń  protoko łu lub przeprowadzenie okre ś lonych czynno ś ci 

dowodowych, powoła ć  nowy zespó ł  celem ponownego przeprowadzenia post ępowania 

powypadkowego. 

19. Dyrektor Szko ły prowadzi rejestr wypadków. 

20. Dyrektor Szko ły omawia z pracownikami Szko ły okoliczno ści i przyczyny wypadków oraz 

usta ł a ś rodki niezbędne do zapobiegania im. 

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si ę  odpowiednio 

przepisy dotycz ące ustalania okoliczno ści i przyczyn wypadków przy pracy. 

22. Dyrektor ma obowi ązek przeszkoli ć  wszystkich pracowników szko ły z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. 
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