
Postępowanie w czasie wypadku – jeśli dziecko jest 

przytomne a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 

 

1. Pozostawiamy dziecko pod opieką osoby dorosłej i zgłaszamy zdarzenie 

dyrektorowi. 

Jeśli pozostawienie dziecka pod opieką osoby dorosłej nie jest możliwe 

powiadamiamy o zdarzeniu dyrektora przez osobę trzecią. 

Uwaga: Zgodnie ze statutem szkoły oraz Regulaminem pełnienia  

dyżurów nauczycielskich nieobecnego dyrektora zastępują osoby pełniące 

dyżur w szkole ( w budynku , na podwórku ) i to do nich zgłaszamy 

zdarzenie a dopiero potem nawiązujemy kontakt z dyrektorem np. 

telefoniczny. Jeżeli zdarzenie miało miejsce w budynku szkoły fakt 

zgłaszamy  do nauczyciela dyżurującego w budynku, jeśli na posesji 

szkolnej do nauczyciela pełniącego dyżur na podwórku. Jeśli jest obecny 

tylko jeden nauczyciel dyżurujący zgłaszamy zdarzenie do niego nie 

zależnie od tego gdzie miało miejsce zdarzenie. 

2. Dyrektor lub osoba go  zastępująca powiadamia o zdarzeniu rodziców. 

3. Dyrektor lub osoba go zastępująca w porozumieniu z rodzicem podejmuje 

decyzję: 

a) Rodzic osobiście lub przez dorosłą osobę upoważnioną pisemnie lub 

telefonicznie odbiera dziecko ze szkoły, 

b) Dyrektor lub osoba go zastępująca wzywa pogotowie lub lekarza 

rodzinnego z Ośrodka Zdrowia w Krasnem Lasocicach. 

4. Jeżeli kontakt z rodzicami jest niemożliwy dyrektor lub osoba go 

zastępująca sam podejmuje decyzję. 

5. W przypadku wezwania pogotowia lekarz decyduje czy w drodze do 

szpitala i w szpitalu potrzebna jest opieka nauczyciela.  

W ostatnim przypadku wyznaczony przez dyrektora lub osobę go 

zastępującą nauczyciel jedzie z dzieckiem i obejmuje opiekę do czasu 

przyjazdu rodziców. 

6. W szkole z wypadku sporządza się protokół a wypadek rejestruje. 

 

 

 



Postępowanie w czasie wypadku – jeśli dziecko nie jest przytomne  

lub nie mamy pewności czy  jego życiu lub zdrowiu nie zagraża 

niebezpieczeństwo. 

1. Pozostawiamy dziecko pod opieką osoby dorosłej i zgłaszamy zdarzenie 

dyrektorowi. Jeżeli pozostawienie dziecka pod opieką osoby dorosłej nie 

jest możliwe powiadamiamy o zdarzeniu dyrektora przez osobę trzecią. 

Osoba, która pozostaje z dzieckiem udziela mu przedlekarskiej pomocy 

medycznej. 

Uwaga: Zgodnie ze statutem szkoły oraz Regulaminem pełnienia dyżurów 

nauczycielskich nieobecnego dyrektora zastępują osoby pełniące dyżur w 

szkole ( w budynku , na podwórku ) i to do nich zgłaszamy zdarzenie a 

dopiero potem nawiązujemy kontakt z dyrektorem np. telefoniczny. Jeżeli 

zdarzenie miało miejsce w budynku szkoły fakt zgłaszamy  do 

nauczyciela dyżurującego w budynku, jeśli na posesji szkolnej do 

nauczyciela pełniącego dyżur na podwórku. Jeśli jest obecny tylko jeden 

nauczyciel dyżurujący zgłaszamy zdarzenie do niego nie zależnie od tego 

gdzie miało miejsce zdarzenie. 

2. Dyrektor lub osoba go zastępująca wzywa pogotowie a następnie 

niezwłocznie lub w innym możliwym terminie (w przypadku brak 

kontaktu z rodzicami ) powiadamia o zdarzeniu rodziców. 

Dyrektor lub osoba go zastępująca może również podjąć decyzje o 

wezwaniu lekarza rodzinnego z Ośrodka Zdrowia z Krasnych Lasocic. 

3. W czasie oczekiwania na pogotowie lub lekarza dziecku udzielana jest 

pierwsza pomoc przedlekarska  przez nauczyciela, który zgłosił wypadek 

lub innego nauczyciela , któremu dyrektor lub osoba go zastępująca  

zleciła opiekę nad dzieckiem.  

4. Jeżeli rodzic dotarł do szkoły przed przyjazdem pogotowia jedzie z 

dzieckiem do szpitala. 

5.  Jeżeli kontakt z rodzicami jest niemożliwy dyrektor wyznacza 

nauczyciela , który w drodze do szpitala i w szpitalu opiekuje się 

dzieckiem do czasu przyjazdu rodziców. 

6. Ostateczną decyzję czy nauczyciel jedzie z dzieckiem do szpitala 

podejmuje lekarz. 

W przypadku jeśli lekarz uzna, że pomoc nauczyciela jest zbędna 

całkowitą opiekę nad dzieckiem przejmują służby medyczne.  

7. W szkole z wypadku sporządza się protokół a wypadek rejestruje. 




