PROCEDURA
POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU
UCZNIA
CEL PROCEDURY
Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków na terenie szkoły i w miejscach gdzie
przebywają pod opieką nauczycieli.
Procedura postępowania w razie wypadku ucznia obejmuje i reguluje działania pracowników
szkoły.
PODSTAWA PRAWNA
1.
2.

3.

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami);
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6,
poz. 69 ze zmianami);
Statut szkoły,

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
I. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi
nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy one są zajęciami planowanymi, czy też
nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego nauczyciela.
II. 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 bądź inna osoba prowadząca zajęcia nie ma
prawa z nich korzystaćw pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast
powiadamia dyrektora szkoły.
III. Zajęcia szkolne to nie tylko lekcje. Są to też prowadzone poza szkołą np. lekcje
plenerowe, wyjazdy, wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, olimpiady, zawody sportowe.
Podczas nich młodzież również pozostaje pod opieką nauczycieli, bo za wypadek podczas
takich zajęć odpowiada szkoła i jej pracownicy. Podczas przerw uczniowie mają zapewnioną
opiekę przez nauczycieli mających w tym czasie dyżur. Czas między zajęciami lekcyjnymi
organizuje szkoła , uczniowie nie mogą opuszczać jej terenu szkoły.
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IV. Postępowanie w razie wypadku w szkole
1. Pracownik szkoły, otrzyma wiadomość o wypadku ucznia:
a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając
fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu
pierwszej pomocy przedmedycznej;
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 lub jego zastępcę.
2. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami
nauczyciela uczącego w najbliższej Sali lub innego pracownika szkoły.
V. Obowiązek powiadamiania
1. O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał
uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia (opiekunów
prawnych). Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając
datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku.
2. 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) potrzebę wezwania pogotowia,
b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
c) godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.
3. Informację

o

powyższych

ustaleniach

powiadamiający

zamieszcza

również

w dzienniku zajęć.
4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy)
nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.
5. O każdym wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia
niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp,
prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia,
dyrektor szkoły zawiadamia także państwowego inspektora sanitarnego.
6. 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.

2

7. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem
szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki
i odpowiada za nie.
8. Złożyć szczegółowe wyjaśnienia zespołowi prowadzącemu postępowanie dotyczące
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Wypadek zaistniały w szkole zaliczany jest przez ustawodawcę do tzw. wypadków
powstałych w szczególnych okolicznościach, co w konsekwencji uzasadnia przyznanie
poszkodowanemu przysługujących z tego tytułu świadczeń, wśród których wskazano między
innymi rentę lub jednorazowe odszkodowanie. Wypadek w szkole definiuje się jako nagłe
zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło
między innymi w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty. Sąd Najwyższy w wyroku z
27 września 2002 r. wyjaśnił, iż wypadkiem w czasie zajęć szkolnych w rozumieniu tego
przepisu jest zdarzenie, jakiemu uległ uczeń przebywający w szkole lub w innej ustawowo
określonej jednostce systemu oświaty albo w innym miejscu wyznaczonym przez te placówki
oświatowe w związku z uczestniczeniem w zajęciach szkolnych, podczas których realizowany
jest pod nadzorem pedagogiczno-dydaktycznym program nauczania, uwzględniający
podstawę programową kształcenia uczniów w konkretnej szkole lub klasie (sygn. II UKN
385/01).
Wszelkie urazy odniesione przez uczniów podczas bójek lub wzajemnych konfliktów w
czasie gdy przebywają na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza
jej terenem należy kwalifikować jako wypadek w szkole w kategorii - pobicie, uderzenie
zamierzone. Należy precyzyjnie ustalić okoliczności i przyczyny konfliktu w procesie
postępowania powypadkowego. A czy złamanie ręki przez ucznia, gdy w czasie przerwy
wybrał się na zakupy do pobliskiego sklepu będzie również traktowane jako wypadek w
szkole. Tak, wypadek na przerwie międzylekcyjnej należy również zakwalifikować jako
wypadek w szkole - bez względu na to, w jakim miejscu uczeń przebywał. Przerwa
międzylekcyjna nie zwalnia szkoły od obowiązku sprawowania opieki i nadzoru nad uczniem
w czasie jej trwania. Jest to czas, w którym uczeń znajduje się i powinien się znajdować pod
opieką personelu pedagogicznego szkoły. W takim przypadku należy podjąć działania
profilaktyczne, aby tego typu wypadki nie miały podstaw do zaistnienia. Oprócz zwiększenia
nadzoru i wydania uczniom wyraźnego zakazu opuszczania terenu szkoły podczas przerw
międzylekcyjnych można np. docelowo również pomyśleć o zorganizowaniu na terenie
szkoły tzw. sklepiku szkolnego.
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