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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ 

ŻYCIU I ZDROWIU DZIECKA 

 

§1 

Postępowanie podczas wypadku 

 

1. W przypadku wypadku nauczyciel sprawujący opiekę nad grupą udziela 

natychmiastowej pomocy oraz zapewnia opiekę poszkodowanym dzieciom, które 

uległy wypadkowi.  

2. Nauczyciel udzielający pierwszej pomocy zobowiązany jest do zapewnienia 

bezpieczeństwa grupie dzieci, która pozostaje pod jego opieką poprzez wyznaczenie 

osoby odpowiedzialnej, najlepiej pracownika obsługi z danej grupy, która przekazuje 

dzieci nauczycielowi z innej grupy. Nauczyciel z innej grupy nie może odmówić 

przyjęcia dzieci do oddziału. Dopuszczalne jest późniejsze podzielenie wychowanków 

do pozostałych grup.  

3. Nauczyciel wyznacza osobę, która w razie konieczności sprowadza fachową pomoc 

medyczną i powiadamia dyrektora placówki oraz bezzwłocznie kontaktuje się z 

rodzicami, którzy mogą udzielić niezbędnych informacji o sposobie postępowania. 

Osoby te nie mogą odmówić udzielenia pomocy. 

4. Nauczyciel zabezpiecza miejsce wypadku w taki sposób, aby wykluczyć dostęp osób 

niepowołanych. 

5. Dyrektor, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona do jego zastępowania,  

powiadamia pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy o wypadku. 

6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także o wypadku zbiorowym zawiadomić 

bezzwłocznie właściwego prokuratora i kuratora. 

7. W razie podejrzenia zatrucia pokarmowego zawiadomić o wypadku właściwego 

państwowego inspektora sanitarnego. 

8. Należy zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację 

powypadkową. 

9. Zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn, 

jakakolwiek  zmiana w miejscu wypadku jest dopuszczalna jeżeli zachodzi konieczność 

ratowania osób lub mienia, albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu. 

10. Dyrektor omawia z pracownikami placówki przyczyny zaistniałego wypadku oraz zleca  

działania zapobiegawcze. 

 

§2 

Postępowanie powypadkowe 

 

11. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku dyrektor placówki jest 

zobowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie 

postępowanie powypadkowego i sporządzenia dokumentacji wypadku. 

 



Procedura VI 

Księgi Procedur w  Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. "Chatka Puchatka" w Kaliszu  

15.09.2016 r. 

12. W skład zespołu powypadkowego wchodzą: 

a) Dyrektor – przewodniczący 

b) Nauczyciel – świadek wypadku 

c) Inny pracownik placówki – możliwie świadek wypadku 

d) Inspektor BHP 

13. W pracach zespołu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego 

placówkę, kurator oświaty oraz przedstawiciel Rady Rodziców. 

14. Zadania zespołu powypadkowego: 

a) Zbadać przyczyny i okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, 

b) Wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego i świadków wypadku, 

c) W razie potrzeby zasięgnąć opinii lekarza lub zapoznać się z dokumentacją 

medyczną, 

d) Sporządzić protokół powypadkowy (nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

uzyskania zawiadomienia o wypadku). 

15. Protokół powypadkowy stanowi załącznik Nr 2 do księgi procedur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


