Procedura dotycząca sytuacji nagłych zaistniałych na terenie szkoły i poza nią.
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych
powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 737)
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,
poz. 69 z późn. zm.)
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy (Dz.U.z 2009 r. Nr 105, poz. 870)
Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.
Procedura dotyczy:
•
•


dyrektor,
nauczyciele,
pracownicy niepedagogiczni.

Definicja wypadku w szkole i podczas zajęd lekcyjnych Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub
śmierd, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły:
•
•

na terenie szkoły ( w tym również na zajęciach lekcyjnych w klasie);
poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli).

Procedura postępowania w razie wypadku w szkole.
Procedura postępowania w razie wypadku ucznia obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły.









Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji,
zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy przedmedycznej
informuje sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia o konieczności wezwania
pielęgniarki szkolnej albo wzywa pogotowie i zawiadamia rodziców i dyrekcję
Jeśli nauczyciel musi opuścid salę, a ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad
swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej Sali, który prosi o pomoc wolnego i
dyspozycyjnego pracownika szkoły.
Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców dziecka
oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.
W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji
sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację powiadamia
rodziców/prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania dziecka ze szkoły.
Do momentu odebrania przez rodziców/opiekunów prawnych lub przyjazdu pogotowia uczeo
pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

Procedura postępowania w sytuacjach nagłych poza terenem szkoły.
Opiekunowie mają obowiązek sprawdzenia obecności na początku, w trakcie i na koocu trwania
wyjścia.
Jeżeli opiekun zauważy brak jakiegokolwiek ucznia, zobowiązany jest:
Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe
poszukiwania zaginionego ucznia: telefonicznie informuje dyrekcję szkoły o zaginięciu ucznia, która
deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, zawiadamiamy policję oraz opiekunów i wraca
trasą odbytej wycieczki. Grupa pozostaje pod opieką 2 na-la w wyznaczonym miejscu (wysiada z
tramwaju / autobusu na najbliższym przystanku) i oczekuje przybycia wyznaczonego dodatkowego
opiekuna.
Obowiązek powiadamiania
O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeo w chwili
wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje
wpisem w zeszycie wypadków znajdującym się w sekretariacie szkoły, podając datę i godzinę
powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku.
We wszelkiego rodzaju sytuacjach nagłych nauczyciel ma prawo skorzystad z telefonu komórkowego
podczas zajęd lekcyjnych
Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeo – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie,
zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi,
nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim:
• potrzebę wezwania pogotowia,
• potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
• godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia
W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub
dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.
O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego
ze szkołą pracownika służby bhp. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły
zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku
zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie paostwowego inspektora sanitarnego.
Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeo, miejsce
wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub
wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

