PROCEDURA dotycząca postępowania w przypadku zaistniałych wypadków, którym
ulegli uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych prowadzonych na terenie
szkoły lub poza terenem, jeżeli znajdowali się lub powinni znajdować się pod opieką i
nadzorem szkoły.
I.

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 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi
zmianami).

II.

Opis działań
1. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:
a. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności
sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając
poszkodowanemu pierwszej pomocy,
b. 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,
c. niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły,
d. jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad
swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.
2. O każdym wypadku dyrektor Szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego
przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego
ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć
podając datę i godzinę powiadomienia rodziców ucznia o wypadku.
3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko
lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu
pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor
powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim:
a.
b.
c.
d.

potrzebę wezwania pogotowia,
potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia,
informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza w
dzienniku zajęć.

4. Pogotowie ratunkowe nauczyciel lub dyrektor Szkoły wzywa w sytuacjach,
gdy dochodzi do:
a.
b.
c.
d.
e.

utraty przytomności, zaburzenia świadomości,
drgawek,
nagłego ostrego bólu w klatce piersiowej czy zaburzenia rytmu serca,
nasilonej duszności,
nagłego ostrego bólu brzucha,

f. uporczywych wymiotów,
g. ostrych i nasilonych reakcji uczuleniowych (wysypka, duszność), które są
efektem zażycia leku, ukąszenia, użądlenia przez jadowite zwierzęta,
h. zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
i. rozległego oparzenia,
j. udaru cieplnego, wyziębienia organizmu,
k. porażenia prądem, podtopienia lub utonięcia,
l. agresji spowodowanej choroba psychiczną,
m. dokonania próby samobójczej,
n. upadku z dużej wysokości. Rozległej rany będącej efektem urazu,
o. urazu kończyn dolnych, który uniemożliwia samodzielne poruszanie się.
5. O każdym wypadku dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie organ
prowadzący, radę rodziców i pracownika służby bhp.
6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Szkoły
zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
8. Jeżeli
wypadek
został
spowodowany niesprawnością
techniczną
pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone.
Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu
przez zespół powypadkowy.
9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza
terenem Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun
grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
10. Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego (procedury
dotyczące sposobu powoływania, trybu pracy oraz sporządzania
dokumentacji
powypadkowej
przez
zespół
szczegółowo
określa
rozporządzenie, o którym mowa w punkcie I niniejszej procedury).
11. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach.
12. Dyrektor Szkoły omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny
wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
Niniejsza procedura została wprowadzona zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół nr 13
w Koszalinie o sygnaturze ZS13/J.S./0210/9/08 z dnia 11.03.2008 roku.

