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do Zarządzenia Dyrektora Szkoły  

numer 05/2014/2015 
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PROCEDURA  
POSTĘPOWANIA  W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA 
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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, ze zm.). 

Wstęp: 

1. Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza 

należącymi do niej obiektami. 

2. W czasie prowadzonych zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia 

ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są to zajęcia realizowane 

zgodnie z planem, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego nauczyciela. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel prowadzący ma obowiązek sprawdzić czy sprzęt 

sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe, a także pomieszczenie lekcyjne nie 

stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia.  

4. Jeżeli pomieszczenie, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan techniczny 

wyposażenia stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników, niedopuszczalne jest ich 

rozpoczęcie. O zaistniałym zagrożeniu nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły 

lub jego zastępcę. 

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru osoby upoważnionej.  

W czasie przerw uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli mających dyżur zgodnie  

z grafikiem dyżurów.  

Definicja wypadku ucznia: 

Wypadek ucznia definiuje się jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące 

uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły tj. w czasie zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

Cel procedury: 

Zapewnienie stosownych działań pracowników szkoły zapewniających poszkodowanemu uczniowi 

należytą opiekę i niezbędną pomoc. 

Zakres obowiązywania; 

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku 

ucznia. 

Osoby odpowiedzialne: 

Za postępowanie zgodne z procedurą i prawidłowe działania w przypadku zaistnienia wypadku 

ucznia odpowiedzialni są:   

1. Dyrektor szkoły. 

2. Nauczyciele. 
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3. Pracownicy niepedagogiczni.  

4. Specjalista d/s BHP.  

Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku ucznia: 

1. Każdy pracownik szkoły, który był świadkiem wypadku lub powziął wiadomość o wypadku jest 

obowiązany  

a) zapewnić niezwłocznie opiekę poszkodowanemu, w szczególności udzielając mu 

pierwszej pomocy medycznej lub zapewnić ją poprzez wezwanie pielęgniarki 

szkolnej, 

b) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku. 

2. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik zawiadamia niezwłocznie  

o wypadku: 

a) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia, fakt ten powiadamiający 

dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia 

matki/ojca ucznia o wypadku, 

b) specjalistę ds. BHP, 

c) organ prowadzący szkołę, 

d) radę rodziców. 

3. O każdym wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, 

dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

4. Dyrektor powołuje zespół powypadkowy w składzie: 

a) pracownik służby bhp jako przewodniczący zespołu,  

b) pracownik wyznaczony przez dyrektora przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

c) w pracach zespołu powypadkowego  ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu 

prowadzącego szkołę, kuratora oświaty oraz rady rodziców. 

5. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki lub imprezy organizowanej poza terenem 

szkoły, wszystkie stosowane decyzje podejmuje kierownik wycieczki lub imprezy. 

6. Nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad uczniem w chwili wypadku (lekcja, dyżur 

międzylekcyjny) zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić szczegółowy opis wypadku na 

obowiązującym druku – Załącznik numer 1 do procedury i przekazać go do sekretariatu 

szkoły. 

7. Do zadań zespołu powypadkowego należy: 

a) zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku, 

b) uzyskanie informacji od świadków wypadku, 

c) zebranie innych dowodów dotyczących wypadku (np. szkice, fotografie),  
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d) uzyskanie opinii lekarskiej oraz zapoznanie się z materiałami zebranymi przez 

organy prowadzące śledztwo, 

e) dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku, 

f) sporządzenie w terminie 14 dni protokołu ustalenia okoliczności wypadku ucznia. 

Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione 

przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie. 

Wzór protokołu wypadku ucznia określony jest w załączniku do rozporządzenia MENiS – 

Załącznik numer 2 do procedury. 

8. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek 

zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie 

odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. 

9. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. 

10. Przewodniczący zespołu poucza rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przysługujących im 

prawach w toku postępowania powypadkowego. 

11. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 

zaznajamia się rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia, potwierdzają oni ten 

fakt podpisem w protokole.  

12. Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach: 

a) jeden otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, fakt ten potwierdzają 

podpisem, 

b)  jeden szkoła przechowuje w dokumentacji wypadkowej szkoły.  

13. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich 

wniosek. 

14. W ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu powypadkowego, rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. Zastrzeżenia składane się ustnie do 

protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu. 

15.  Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 

a) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu 

faktycznego, 

b) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym. 

16. Zastrzeżenie rozpatruje organ prowadzący. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący 

może: 

a) zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnień ustaleń protokołu lub 

przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, 

b) powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania 

powypadkowego. 
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17. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków uczniów według wzoru określonego  

w rozporządzeniu MENiS.  

18. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor omawia okoliczności i przyczyny wypadku, 

przedstawia wnioski zespołu powypadkowego, ustala działania profilaktyczne. Pracownicy 

szkoły potwierdzają własnoręcznym podpisem zapoznanie się z procedurą i zobowiązują do jej 

przestrzegania – Załącznik numer 3 do procedury. 

 

Załączniki do Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia:  

1. Załącznik nr 1 – Notatka służbowa dotycząca okoliczności wypadku ucznia. 

2. Załącznik nr 2 – Wzór protokołu wypadku ucznia. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie pracownika. 
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Załącznik Nr 1  
do Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia 

 
 

Warszawa, dnia, ….………………..….……  
 

ZGŁOSZENIE WYPADKU UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 357 

 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………… klasa …………….. 

Data wypadku ………………………………………… godzina ……………………………………………  

Rodzaj zajęć 

………………………………………………………………..………………………………………………… 

Miejsce wypadku .……………………………………………………………………………………………..  

Świadkowie zdarzenia:  

…………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………  

Opis wypadku ucznia/przebiegu zdarzeń, na skutek których uczeń doznał urazu: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..……………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………….…………………………. 

Rodzaj urazu doznanego przez ucznia …………………………………………………………………. 

Działania podjęte przez nauczyciela po zaistnieniu wypadku, udzielona pomoc: 

……………………………………......................................................................................................... 

…………………………………………………..…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………..……………………………………………….. 

Czy poinformowano rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia …………………….. 

data …………………………………………………. godzina ……………………………………………… 

 

 

.…………………………………………………………………  

                                                                                              Data i czytelny podpis nauczyciela 
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Załącznik Nr 2  
do Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia 

 

 

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY Nr ……./……… 
 

1. Zespół powypadkowy w składzie: 
 

1) ........................................................................................................................................... 
(imię  i  nazwisko,  stanowisko) 

2) ........................................................................................................................................... 
(imię  i  nazwisko,  stanowisko) 

dokonał w dniach .........................................ustaleń dotyczących okoliczności przyczyn    

wypadku, jakiemu w dniu .................................................... o godz............................. uległ(a) 

.................................................................................................................................................... 
                                                                              (imię  i  nazwisko) 
z  (wskazanie  klasy  lub innej  jednostki  podziału  organizacyjnego osób pozostających pod 

opieką szkoły lub placówki) ………………………......................................................................... 

szkoły / placówki .......................................................................................................................... 

(nazwa  i  adres  szkoły) 

urodzony(a) ................................................. zamieszkały(a) ....................................................... 

...................................................................................................................................................... 
(adres) 

2. Rodzaj wypadku ( śmiertelny, zbiorowy, ciężki) ............................................................................ 

3. Rodzaj urazu i jego opis 
.................................................................................................................... 

4. Udzielona pomoc ............................................................................................................................... 

5. Miejsce wypadku .......................................................................................................................... 

6. Rodzaj zajęć ................................................................................................................................. 

Opis wypadku – z podaniem jego przyczyn: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Przyczyna wypadku:…………………………………………………………………………………….. 

 
7. Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w chwili wypadku 

....................................................................................................................................................... 

8. Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była obecna w chwili 

wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie – podać, z jakiej przyczyny) 

.............................................................................................................................................................  

9. Świadkowie wypadku: 

1) ................................................................................................................................................. 
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(imię  i  nazwisko,  miejsce  zamieszkania) 

2) ...................................................................................................................................................... 

10. Środki zapobiegawcze – ………………………………………………………………………………… 

11. Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) pouczono o możliwości, sposobie     

i terminie złożenia zastrzeżeń. 

Podpisy pouczonych: 

1) .....................................................      

2) ..................................................... 

12. Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, jeżeli złożono je na piśmie: 

1) …………………………………………. 

2) …………………………………………. 

13. Data podpisania protokołu: ......................................................................................................... 
Podpisy członków zespołu: 
 
1) .......................................................... 

 
2) ........................................................... 
 
Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły .......................................................................................... 
 

Potwierdzenie przez osoby uprawnione: 

1) zaznajomienia się z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego: 

..................................................................................................................................................

........ 

2) złożenia zastrzeżeń na piśmie …………………………………………………………………….. 

3) otrzymania protokołu: .............................................................................................................. 
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Załącznik Nr 3 
do Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia 

 

 

Warszawa dnia ………………… 

 

 

 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady 

określone w PROCEDURZE POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA oraz zobowiązuję 

się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. 

 

 

………………………………………………….. 
(podpis pracownika) 


