PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ
EDUKACYJNYCH W SZKOLE
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Klasztorna 17A, 62-100 Wągrowiec
I. CEL PROCEDURY:
Celem procedury jest określenie sposobu postępowania w przypadku
zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych w szkole.
II. PODSTAWY PRAWNE URUCHOMIENIA PROCEDURY:
 Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
„Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”;
 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych;
 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;
 Zarządzenie dyrektora nr 5/2019 z dnia 17.05.2019 roku w sprawie
wprowadzenia niniejszej procedury;

III. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY:
 Procedura do zastosowania przypadku zaistnienia wypadku ucznia
w czasie zajęć edukacyjnych w szkole
 Procedura dotyczy całości personelu szkoły oraz uczniów.

IV.UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB REALIZUJĄCYCH
KONIECZNE DZIAŁANIA:
Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi
działaniami odpowiadają kolejno:
 dyrektor placówki – Maciej Patelski, tel. 508 117 541
 w przypadku jego nieobecności wicedyrektor – Szymon Woźniak,
tel. 67 2621481
 w przypadku nieobecności ww. główny księgowy – Piotr Jastrząbek
 tel. 67 2621140

Osobami odpowiedzialnymi za sprawną ewakuację uczniów są –
nauczyciele uczący w placówce.
V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
1. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie
i zdrowie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na
to, czy są one zajęciami planowymi, czy też nauczyciel zastępuje
nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia.
2. 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 stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia.
Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia nauczyciel lub inna osoba
prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać w pracy z uczniem.
O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast powiadamia dyrektora
szkoły lub jego zastępcę, a w razie ich nieobecności osobę zastępującą.
3. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, nie
wymagającego interwencji lekarza (powierzchniowe zranienia, otarcia
naskórka, stłuczenia, itp.):
a) po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu
pielęgniarki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który
uległ wypadkowi o charakterze lekkim odprowadzić może inny uczeń lub
pracownik obsługi szkolnej (np. p. sprzątaczka).
b) w razie nieobecności pielęgniarki- ucznia należy odprowadzić do
gabinetu pedagoga, a w przypadku jego nieobecności do sekretariatu
szkoły, gdzie pomocy udziela osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie.
c) o zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły
lub jego zastępcę.
d) jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych
narzędzi nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.
e) osoba udzielająca pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się, czy
uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą
w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.
f) zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz
spisania protokołu powypadkowego.

g) o zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje rodziców ucznia.
h) uczeń może być odebrany ze szkoły przez rodzica lub wskazaną przez
niego osobę pełnoletnią. Fakt ten odnotowuje się w rejestrze znajdującym
się w sekretariacie szkoły.
4. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego
interwencji lekarza:
a) po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń wymaga
specjalistycznej pomocy należy doprowadzić go do gabinetu pielęgniarki
szkolnej lub wezwać ją na miejsce zdarzenia.
b) w razie nieobecności pielęgniarki szkolnej należy natychmiast wezwać
pogotowie ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub
jego zastępcę.
c) do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoby
przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują
natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.
d) o zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły
lub jego zastępcę oraz pracownika ds. BHP. Wypadek opisuje w zeszycie
wypadków. Z wypadku jest sporządzany protokół powypadkowy.
e) o zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje rodziców ucznia.
f) w przypadku zabrania przez pogotowie ucznia do szpitala, opiekę nad
nim do czasu przybycia rodziców może sprawować wyznaczony przez
dyrektora pracownik szkoły.

