PROCEDURA
POSTĘPOWANIA PODCZAS WYPADKÓW UCZNIÓW
obowiązująca w szkole Podstawowej nr 23
im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu
1. W razie wypadku ucznia, niezwłocznie pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela, nauczyciel lub
inna osoba znajdująca się przy poszkodowanym i jeśli jest taka potrzeba, wzywa karetkę
pogotowia.
2.

W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy lub wezwania pogotowia ratunkowego,
świadek wypadku lub osoba poinformowana o wypadku prosi o pomoc pierwszego
napotkanego pracownika szkoły lub inna osobę.

3.

Świadek wypadku nie może pozostawić poszkodowanego bez opieki do czasu przybycia
pogotowia lub innego opiekuna.

4. O każdym wypadku niezwłocznie zawiadamia się:
- rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
- pracownika służb BHP, (dokonuje się na druku zgłoszenia wypadku, znajdującego się w
sekretariacie placówki oraz w pokoju nauczycielskim)
- organ prowadzący placówkę (wicedyrektora, dyrektora)
zgodnie z § 41.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2009 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim, i zbiorowym organ prowadzący placówkę (dyrektor)
zawiadamia niezwłocznie

prokuratora i kuratora oświaty

- zgodnie z § 41.2. powyższego

rozporządzenia.

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia niezwłocznie zawiadamia się Państwową
Inspekcję Sanitarną - zgodnie z § 41.3. powyższego rozporządzenia.
7. W przypadku, wystąpienia wypadków zwykłych, kiedy brak wyraźnych obrażeń, po udzieleniu
pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając
rodziców o zdarzeniu, powinien ustalić z nim potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego,
wcześniejszego przyjścia rodzica lub godziny odbioru ucznia ze szkoły.
8.

W przypadku zaistnienia wypadku w danej klasie i konieczności zajmowania się przez

nauczyciela zarówno poszkodowanym jak i pozostałymi dziećmi, inny pracownik pracujący w
danej szkole, przekazuje na polecenie nauczyciela pozostałe dzieci nauczycielowi z sąsiedniej
klasy.
9. Zgłoszenia wypadku ucznia na piśmie dokonuje pracownik placówki, który był świadkiem
zdarzenia lub podjął wiadomość o wypadku od poszkodowanego ucznia, a w przypadku braku
świadka pracownik szkoły który sprawował w danej chwili opiekę nad poszkodowanym, lub
wychowawca klasy, do której uczęszcza poszkodowany uczeń.

