
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI  

ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA  
 
Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 
 

§  1. 
 
1. Wypadek w szkole to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, 
 które nastąpiło, gdy uczeń pozostawał pod opieką szkoły w czasie: opiekuńczych 

a) zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,  
b) przerw międzylekcyjnych,  
c) innych zajęć szkolnych (np. dyskoteki, imprezy) 
  

2. Do wypadków szkolnych zalicza się również nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane 
 przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło poza szkołą, w czasie gdy uczniowie pozostawali 
 pod opieką szkoły (np. wyjazdy, wycieczki, zawody sportowe). 
  
3. Nie jest wypadkiem w szkole zdarzenie: 

a)  pozbawione cechy nagłości, 
b) nie powodujące skutków w postaci urazu lub śmierci, 
c) zaistniałe w czasie, gdy uczeń samowolnie opuścił zajęcia i teren szkoły, 
d) wywołane wyłącznie przez samego ucznia, 
e) wywołane chorobą ucznia. 

 
4. Uraz (skaleczenie, otarcie, zasinienie) nie stanowi wypadku. W przypadku wystąpienia 
 urazów nie sporządza się dokumentacji powypadkowej.  
 
5. Wszelkie urazy odniesione przez  uczniów podczas bójek lub wzajemnych konfliktów, 
 w czasie gdy przebywają na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez 
 szkołę poza jej terenem, należy kwalifikować jako wypadek w szkole w kategorii - 
 pobicie, uderzenie zamierzone. Należy precyzyjnie ustalić okoliczności i przyczyny 
 konfliktu w procesie postępowania powypadkowego. 
 
6. Jeśli nauczyciel będący świadkiem zdarzenia ma zajęcia z klasą przed jej opuszczeniem 
 prosi o nadzór nad grupą nauczyciela z najbliższej sali. Ten bezzwłocznie przejmuje nad 
 przekazanymi uczniami kontrolę i ponosi za nich w tym czasie odpowiedzialność. 
 
7. Po stwierdzeniu zdarzenia, w wyniku którego uczeń ma stłuczenie, powierzchowne 

zadrapanie lub zranienie, należy odprowadzić go do gabinetu pielęgniarki szkolnej celem 
udzielenia pierwszej pomocy. Osobą, która odprowadzi ucznia do pielęgniarki, może 
oprócz pracownika pedagogicznego być również pracownik obsługi szkolnej lub inny 
uczeń.  
 

8. Jeżeli stan ucznia nie pozwala na przejście do gabinetu, nauczyciel lub inny pracownik 
szkoły, wzywa pielęgniarkę na miejsce zdarzenia. W razie nieobecności pielęgniarki 
uczniowi pomocy udziela osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie.  



9. Osoba udzielająca pomocy ustala, czy uczeń nie cierpi na chorobę, która w połączeniu 
z urazem może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ucznia – w takim przypadku 
wzywa pogotowie ratunkowe.  
 

10. O urazie i jego przyczynach nauczyciel natychmiast informuje dyrektora /wicedyrektora 
szkoły, który zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala z nimi ewentualną 
konieczność  odbioru ucznia ze szkoły przed zakończeniem zajęć. 
  

11. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, 
 należy wezwać pogotowie ratunkowe.  

 
12. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego pielęgniarka szkolna lub osoby przeszkolone 

 w udzieleniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności 
 ratujące zdrowie i życie ucznia.  
 

13. Uczniowi nie podaje się żadnych leków bez konsultacji z rodzicami/prawnymi opiekunami.  
 

14. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję, która bada 
 przyczyny zdarzenia i spisuje protokół. 
 
15. Jeżeli wypadek uczniowski zdarzy się podczas przerwy śródlekcyjnej a nauczyciel jest 
 nauczycielem dyżurującym prosi o zastępstwo podczas dyżuru pierwszego napotkanego 
 nauczyciela. 


