
Procedura postępowania w razie wypadku ucznia 
obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie 

 
 

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 2003 r. nr 6 poz.69 z późn. zm.) 
 

I. Tryb postępowania w przypadku konieczności udzielenia uczniowi 
pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły 
 

1.  Pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły udziela pielęgniarka 
szkolna. 

2. Pod nieobecność pielęgniarki szkolnej pomocy udziela nauczyciel prowadzący 
zajęcia, pracownik szkoły przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

3. Pielęgniarka szkolna, a pod jej nieobecność nauczyciel prowadzący zajęcia lub 
inny pracownik szkoły: 
 udziela uczniowi pierwszej pomocy, 
 podejmuje decyzję (jeżeli zachodzi taka konieczność) o wezwaniu służb 

medycznych,  
 powiadamia o stanie zdrowia ucznia jego rodziców, 
 opiekuje się uczniem do czasu przyjazdu rodziców lub służb medycznych. 

4. W przypadku udzielania pierwszej pomocy uczniowi przez nauczyciela 
prowadzącego zajęcia dydaktyczne lub opiekuńcze jest on zobowiązany do 
ustalenia opiekuna pozostałych uczniów. W razie takiej potrzeby nauczyciel 
wysyła z powiadomieniem o wypadku jednego z uczniów do woźnej szkoły, która 
powiadamia dyrekcję o konieczności ustalenia opieki nad grupą. 
Pozostawienie reszty uczniów bez opieki jest niedopuszczalne. 
 

5. W sytuacji, gdy uczeń, po udzieleniu pierwszej pomocy, jest w stanie  
samodzielnie udać się na lekcję i wrócić samodzielnie do domu wdraża się  
następujące kroki: 
 świadek wypadku powiadamia wychowawcę klasy o zaistniałym wypadku, 
 wychowawca sprawdza obecność w szkole poszkodowanego ucznia 

następnego dnia po wypadku, 
 w przypadku nieobecności ucznia kontaktuje się z jego rodzicami w celu 

ustalenia stanu zdrowia dziecka, 
 w razie konieczności świadek wypadku dokonuje pisemnego zgłoszenia 

wypadku ucznia. 
 

6.  Jeśli wypadek zdarzył się w godzinach wieczornych (dyskoteka, wieczornica itp.) 
nauczyciel sam decyduje o postępowaniu, w trudniejszym przypadku wzywa 
pogotowie ratunkowe, zawiadamia rodziców poszkodowanego ucznia dyrektora 
szkoły i wychowawcę ucznia, który postępuje z zasadami zawartymi w pkt. 5. 

 
II. Tryb postępowania w przypadku konieczności udzielenia uczniowi 

pierwszej pomocy przedmedycznej poza terenem szkoły 
 
1. Każdy nauczyciel wychodząc z uczniami poza teren szkoły ma obowiązek 

posiadania przy sobie numerów kontaktowych do rodziców uczniów. 



2. W przypadku wypadku ucznia poza terenem szkoły pierwszej pomocy 
przedmedycznej udziela uczniowi nauczyciel opiekujący się uczniem. 

 
3. Obowiązkiem nauczyciela jest także: 
  wezwanie (jeżeli zachodzi taka potrzeba) służb medycznych, 
  powiadomienie o wypadku, stanie zdrowia dziecka i podjętych decyzjach  

o wezwaniu służb medycznych rodziców ucznia, 
 sprawowanie opieki nad uczniem do czasu przyjazdu rodziców i służb 

medycznych, 
 zapewnienie opieki pozostałym uczniom. Jeżeli w pobliżu nie ma nauczyciela, 

który może przejąć opiekę nad uczniami nauczycieli udzielający pomocy 
przedmedycznej dzwoni do sekretariatu szkoły/dyrektora/wicedyrektora, którzy 
organizują opiekę nad pozostałymi uczniami. 

4. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki - wszystkie stosowne decyzje   
      podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 

     
Postępowania w razie wypadku ucznia podczas lekcji wychowania fizycznego 

 
Każdy nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek: 

  dostosować trudność ćwiczeń do możliwości fizycznych i wydolności uczniów, 
  stworzyć na lekcji warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniom podczas 

ćwiczeń, dbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, 
  asekurować uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach, zwracać uwagę na 

zachowanie odpowiedniej odległości ćwiczących od ścian, kaloryferów  
i innych niebezpiecznych miejsc, 

 przed przystąpieniem uczniów do ćwiczeń na przyrządach gimnastycznych 
sprawdzić ich stan pod kątem bezpieczeństwa uczniów, 

  wyłączyć z użytkowania urządzenia zagrażające bezpieczeństwu uczniów  
i zgłosić fakt uszkodzenia dyrektorowi szkoły. 

 
I. Postępowanie w razie wypadku ucznia na terenie szkolnych obiektów 

sportowych 
 

1. W razie zaistniałego wypadku ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia: 
  przerywa zajęcia. 
  ocenia uraz i stan dziecka, 
  podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania z uczniem, 
 w przypadku drobnych urazów ( otarcia, obicia, skaleczenia) wysyła ucznia do 

pielęgniarki szkolnej. Poszkodowanemu uczniowi towarzyszy druga osoba.  
 opiekę nad uczniem przejmuje pielęgniarka szkolna, która udziela uczniowi 

pierwszej pomocy zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze, 
 w przypadku cięższych urazów (zwichnięcia, złamania, szczególnie kończyn 

dolnych, utrata przytomności) nauczyciel w dostępny sposób (poprzez ucznia, 
telefonicznie, poprzez drugiego nauczyciela) wzywa pielęgniarkę szkolną, 
która po przybyciu ocenia stan ucznia i decyduje o dalszym postępowaniu. 
Niedopuszczalne jest wysyłanie ucznia z urazem kończyny dolnej lub 
głowy samodzielnie do gabinetu pielęgniarskiego.   

 W przypadku, gdy uczeń po udzieleniu pierwszej pomocy, wraca na lekcje  
i jest w stanie sam wrócić do domu nauczyciel poprzez komunikator informuje 
o zdarzeniu na zajęciach rodziców i wychowawcę. 

 



II. Postępowanie w razie wypadku ucznia w czasie zajęć sportowych poza terenem 
szkoły. 

   W razie zaistniałego wypadku ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia: 
 przerywa zajęcia, 
 ocenia uraz i stan dziecka, 
 podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania z uczniem, 
 w przypadku drobnych urazów (otarcia, obicia, skaleczenia) udziela mu 

pierwszej pomocy, 
 w przypadku ciężkich urazów (złamania, utrata przytomności, zagrożenie 

życia) nauczyciel wzywa pomoc medyczną, a o zdarzeniu zawiadamia 
rodziców ucznia, 

 do czasu przyjazdu karetki pogotowia lub rodziców uczeń pozostaje pod 
opieką nauczyciela, 

 w przypadku konieczności zorganizowania opieki dla pozostałych uczniów,  
a w pobliżu nie ma nauczyciela, który może przejąć nad nimi opiekę 
nauczyciel dzwoni do sekretariatu szkoły/dyrektora/wicedyrektora, którzy 
organizują opiekę nad pozostałymi uczniami. 

 
Po zaistniałym wypadku/urazie nauczyciel wychowania fizycznego: 
 

 wpisuje informację o zdarzeniu do Zeszytu wypadków/urazów uczniów 
podczas zajęć wychowania fizycznego. 

 powiadamia o zaistniałym wypadku poprzez komunikator dziennika elektronicznego 
rodziców i wychowawcę klasy, 

 sprawdza obecność w szkole poszkodowanego ucznia następnego dnia po wypadku, 
 w przypadku nieobecności ucznia kontaktuje się z jego rodzicami w celu ustalenia 

stanu zdrowia dziecka, 
 dokonuje pisemnego zgłoszenia wypadku ucznia. 

  
II. Procedura zgłaszania i ustalania okoliczności wypadku ucznia 

 
1. Pracownik szkoły, który był świadkiem wypadku: 
 niezwłocznie udziela poszkodowanemu pomocy przedmedycznej, 
 zawiadamia o zaistniałym wypadku wychowawcę poszkodowanego ucznia, 
 Dokonuje pisemnego zgłoszenia wypadku ucznia na przeznaczonym do tego 

formularzu, który dostępy jest u woźnej szkoły, w gabinecie wicedyrektora, 
sekretariacie szkoły, 

 formularz Zgłoszenie wypadku ucznia (starannie uzupełniony) składa do 
dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub 
specjalisty ds. BHP 

 Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną 
pomieszczenia lub urządzeń, miejsce to należy pozostawić nienaruszone  
w celu dokonania oględzin lub wykonania dokumentacji fotograficznej / szkicu. 

 
1. Postępowanie dyrektora Szkoły na skutek zaistniałego wypadku zagrażającemu 

zdrowiu ucznia. 
1) Dyrektor o każdym wypadku zawiadamia niezwłocznie: 

a) rodziców (opiekunów) poszkodowanego, 
b) pracownika służby bhp, 
c) społecznego inspektora pracy, 
d) organ prowadzący szkołę, 



e) radę rodziców, 
f) państwowego inspektora sanitarnego o wypadku, do którego doszło w 

wyniku zatrucia, 
g) prokuratora i kuratora oświaty o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym 

(min. 2 osoby). 
2) Zawiadomienie, o których mowa w punkcie powyżej może wykonać również 

wicedyrektor lub specjalista ds. bhp. 
3) Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną 

pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone 
w celu dokonania oględzin lub wykonania dokumentacji fotograficznej / szkicu. 

4) Dyrektor Szkoły powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza 
postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację wypadku zgodnie z 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach. 

5) W skład zespołu powypadkowego wchodzą: specjalista ds. bhp jako 
przewodniczący oraz społeczny inspektor pracy. 

6) Jeżeli udział któregoś z członków zespołu wymienionych w punkcie 5. nie jest 
możliwy, dyrektor szkoły może powołać w jego miejsce innego pracownika 
przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

7) Protokół powypadkowy sporządza się w ciągu 21 dni od zakończenia 
czynności powypadkowych. Protokół zatwierdza dyrektor szkoły. 

8) Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden 
pozostaje w dokumentacji szkoły, drugi wraz z załącznikami przekazuje się 
rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia. 

9) Dyrektor na żądanie jest zobowiązany przekazać kopię protokołu organowi 
prowadzącemu szkołę, kuratorowi oświaty. 

10) W ciągu 7 dni osoby uprawnione do zapoznania się z materiałami 
postępowania powypadkowego mogą złożyć pisemne zastrzeżenia do ustaleń 
protokołu. Zastrzeżenia składa się na ręce przewodniczącego zespołu 
powypadkowego. 

11) Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę, który może zwrócić 
zespołowi powypadkowemu protokół do uzupełnienia lub złożenia 
dodatkowych wyjaśnień albo powołać inny zespół powypadkowy w celu 
ponownego zbadania przyczyn i okoliczności wypadku. 

 
Zmieniona procedura obowiązuje od 7 stycznia 2020 r. 


