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I. Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia  wypadku 

ucznia,  zdarzenia  wymagającego konieczności udzielenia 

pierwszej pomocy, nagłego zachorowania (złego 

samopoczucia ucznia) oraz wypadku podczas wycieczki 

szkolnej. 

 

 WYPADEK UCZNIA to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną 

zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: – na terenie 

szkoły – poza terenem szkoły: wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, opieka w czasie 

konkursów i zawodów sportowych. 

 

 Osoby odpowiedzialne : pielęgniarka szkolna, dyrektor, nauczyciele, pracownicy 

niepedagogiczni.  

 

Osoby przeszkolone, które mogą udzielać pierwszej pomocy: 

 Pani Teresa Wrzosek – pielęgniarka szkolna, 

 Pan Stanisław Kwaśnik – nauczyciel wychowania fizycznego, 

 Pan Tomasz Pluta – nauczyciel informatyki i wychowania fizycznego, 

 Pan Mariusz Surmacz – nauczyciel wychowania fizycznego. 

 

Postanowienie ogólne 

 W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie ucznia ponosi 

nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowanymi, czy też 

nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia.  

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 zastrzeżenia, nauczyciel  lub inna osoba prowadząca zajęcia nie 

ma prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący zajęcia 

natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub osobę zastępującą go.  
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II. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, 

(powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.).  

 

1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do pielęgniarki szkolnej celem 

udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze lekkim, 

odprowadzić może pracownik obsługi szkolnej lub administracji. 

 2. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej ucznia należy zaprowadzić do osoby 

przeszkolonej w tym zakresie. 

 3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje wychowawcę oraz dyrektora szkoły 

lub osobę zastępującą go. 

 4. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel 

natychmiast wycofuje je z użytkowania.  

5. Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna upewnić się, czy uczeń nie jest chory na 

hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić 

niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia. 

6. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy zaistniałe zdarzenie nie będzie miało skutków 

negatywnych dla zdrowia ucznia, zawsze należy wezwać pogotowie ratunkowe. 

 7. Zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu 

powypadkowego.  
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 III. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia 

wymagającego interwencji lekarza. 

 

 1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, 

należy doprowadzić dziecko do gabinetu pielęgniarki lub do sekretariatu szkoły (jeżeli jego 

stan pozwala na samodzielne poruszanie się) i wezwać pielęgniarkę . Jeżeli uczeń nie może 

lub nie powinien się poruszać, wzywamy natychmiast na miejsce wypadku pielęgniarkę. 

2. W razie nieobecności pielęgniarki  należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe oraz 

osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej i powiadomić o zdarzeniu 

dyrektora szkoły lub osobę zastępującą go. 

 3. Do czasu przybycia lekarza lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzielaniu 

pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie 

i życie ucznia.  

4. Dyrektor (osoba zastępująca dyrektora) lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły 

powiadamia o wypadku organ prowadzący, rodziców /opiekunów prawnych ucznia, radę 

rodziców oraz społecznego inspektora pracy.  

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą 

przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół.  

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru i omawiany na najbliższym posiedzeniu rady 

pedagogicznej.  

7. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora 

i kuratora oświaty. 

8. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego. 
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IV. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego 

ciężkie uszkodzenie ciała lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 

 

 1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać 

pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia pielęgniarka szkolna lub (i) osoby 

przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne 

czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. 

 2. Jeżeli w wyniku tego wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego 

miejsce policję oraz dyrektora szkoły lub osobę zastępującą go. 

 3. Dyrektor szkoły (osoba zastępująca dyrektora)  lub osoba upoważniona przez dyrektora 

szkoły informuje o zdarzeniu policję (o ile nie została powiadomiona), rodziców (opiekunów 

prawnych), organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego (Kuratorium), radę rodziców 

oraz społecznego inspektora BHP.  

4. Do czasu przybycia policji  teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe 

pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.  

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą 

przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół. 

 6. Wypadek jest wpisywany do rejestru i omawiany na posiedzeniu rady pedagogicznej. 
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V. Procedura postępowania, gdy uczeń źle się poczuje. 

1. Gdy uczeń źle się poczuje podczas lekcji, należy szybko ocenić sytuację. 

2. Jeżeli uczeń czuje się bardzo źle, traci przytomność, sinieje, ma problemy z oddychaniem – 

należy natychmiast wezwać pogotowie, a jednocześnie udzielić pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Należy wezwać pielęgniarkę szkolną lub nauczyciela wyznaczonego do 

udzielania pierwszej pomocy w szkole. 

3. O potrzebie wezwania karetki pogotowia nauczyciel jak najszybciej powiadamia dyrektora 

szkoły (osobę zastępującą go) oraz rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, który źle się 

czuje. 

4. Należy zapewnić opiekę pozostałym uczniom, aby nie pozostawały bez nadzoru osoby 

dorosłej. 

5. Jeśli uczeń zgłaszający pogorszenie samopoczucia ma mniej niepokojące objawy (np. ból 

głowy lub brzucha, mdłości), najlepiej poinformować o tym pielęgniarkę szkolną. Ponieważ 

nauczyciel nie może pozostawić klasy bez opieki, a uczeń zgłaszający, że źle się poczuł, nie 

powinien sam chodzić po szkole – najlepiej poprosić innego pracownika szkoły 

o zaprowadzenie go do gabinetu pielęgniarki. Pielęgniarka w razie potrzeby powinna 

skontaktować się z rodzicami i ustalić z nimi dalsze postępowanie. 

6. Jeśli pielęgniarka jest nieobecna, nauczyciel powinien skontaktować się z wychowawcą 

ucznia, który telefonicznie ustali z rodzicami dalsze postępowanie oraz formę powrotu 

dziecka do domu.  

7. W przypadku nieobecności pielęgniarki i niemożliwości skontaktowania się z rodzicami 

należy odprowadzić ucznia w spokojne, bezpieczne miejsce i zapewnić dla niego opiekę, np. 

pedagoga szkolnego lub bibliotekarki szkolnej. 

8. Następnie wspólnie z dyrektorem należy zdecydować, co dalej zrobić z uczniem i upewnić 

się, że nie ma potrzeby wezwania pogotowia. Jeśli stan ucznia się pogorszy i zostanie 

wezwane pogotowie, wówczas należy nadal próbować skontaktować się z jego rodzicami. 

9. Uczeń nie może pozostawać bez opieki nawet przez chwilę. 

10. Uczniowi nie wolno pozwolić na samodzielny powrót do domu, ani na opuszczenie szkoły 

z osobą , która nie ma uprawnień do odbioru go ze szkoły. 

11. Każdy nauczyciel uczący w danej klasie powinien mieć informację na temat chorób 

przewlekłych dziecka i innych poważnych problemów zdrowotnych dających wiedzę na 

temat właściwego postępowania z dzieckiem. Ta wiedza może mieć decydujące znaczenie 

w sytuacji gdy uczeń źle się poczuje. 
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VI. Procedura postępowania w przypadku, gdy podczas wycieczki szkolnej 

dojdzie do wypadku. 

1. Kierownik wycieczki lub inna osoba posiadająca umiejętności w miarę możliwości 

udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i zabezpiecza go do czasu 

przybycia pogotowia. 

2. Kierownik wycieczki wzywa pogotowie ratunkowe, podając spokojnie i rzeczowo: 

a) przyczynę wezwania pomocy (opisuje urazy, objawy, które wystąpiły 

u poszkodowanego dziecka), 

b) możliwie dokładny opis miejsca zdarzenia, 

c) swoje dane. 

3. Kierownik wycieczki powiadamia o wypadku policję, podając: 

a) swoje dane personalne, 

b) rodzaj wypadku, jaki nastąpił, 

c) miejsce zdarzenia, 

d) stan ofiary wypadku. 

4. Opiekunowie wycieczki (z wyłączeniem osoby opiekującej się dzieckiem, które uległo 

wypadkowi) sprawują nadzór nad pozostałymi uczestnikami wycieczki. 

5. Zespół ratownictwa medycznego dokonuje oceny stanu zdrowia dziecka i udziela 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wystawia kartę medycznych czynności 

ratunkowych w dwóch egzemplarzach. Jeśli nie ma potrzeby przewiezienia dziecka 

do szpitala, jeden egzemplarz otrzymuje kierownik wycieczki. 

6. Policjanci wezwani do wypadku ustalają przebieg wypadku oraz jego sprawcę. 

Spisują dane i wyjaśnienia świadków wypadku oraz kierownika wycieczki. 

7. Kierownik wycieczki niezwłocznie powiadamia rodziców oraz dyrektora szkoły 

o wypadku, podając dane dziecka i informację o jego stanie zdrowia. 

8. Dyrektor szkoły zawiadamia o wypadku: społecznego inspektora pracy, organ 

prowadzący szkołę, radę rodziców. 

9. Kierownik wycieczki po zakończeniu czynności przeprowadzanych przez zespół 

karetki pogotowia i policjantów komunikuje się z dyrektorem szkoły w celu podjęcia 

dalszej decyzji w sprawie dalszego przebiegu wycieczki. 

10. Kierownik wycieczki gromadzi i przechowuje wszystkie dokumenty związane 

z wypadkiem: wydane przez lekarzy, policjantów, sporządzone we własnym zakresie 

(opis zdarzenia, oświadczenia opiekunów, notatki dotyczące sposobu powiadomienia 

o wypadku odpowiednich służb i dyrektora, - kto powiadomił, kiedy, w jakim czasie 

oraz przyjętych ustaleń i sposobu ich realizacji). 
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                  Załącznik do Zarządzenia  

              nr 15/2017 z dnia 11.10.2017 r.   

              Dyrektora Zespołu Szkól Licealnych  

              w Zwoleniu  

 

Procedury interwencyjne 

 
 w sytuacji zaistnienia  wypadku ucznia,   

 

 zdarzenia wymagającego konieczności udzielenia 

pierwszej pomocy,  

 

 nagłego zachorowania (złego samopoczucia ucznia),  

 

 wypadku podczas wycieczki szkolnej. 

 

 

Obowiązują od roku szkolnego 2017/2018 

 


