
PROCEDURA UDZIELANIA UCZNIOM PIERWSZEJ POMOCY
PRZEDLEKARSKIEJ   W SP W DZIWNOWIE

1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom głównie wykwalifikowana higienistka
szkolna.
2. Pod nieobecność wykwalifikowanej higienistki szkolnej pomocy uczniom udziela
nauczyciel wychowawca klasy lub inny pracownik szkoły.
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna, w przypadku osób nieposiadających kwalifikacji
medycznych, ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej
pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do sytuacji
zagrożenia życia.
4. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko
i wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem. 
5. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba natychmiast powiadamia rodziców
(opiekunów prawnych) ucznia oraz, w razie konieczności, pogotowie ratunkowe.
6. Po przybyciu do szkoły rodzice ( opiekunowie prawni) lub lekarz pogotowia ratunkowego
przejmują odpowiedzialność za dziecko. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej
pomocy.

I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, nie
wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka,
stłuczenia, itp.):

1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu higienistki szkolnej
celem udzielenia pierwszej pomocy. Jeżeli stan ucznia nie pozwala mu na przejście
do gabinetu, pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia, wzywa
higienistkę na miejsce wypadku. Ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze lekkim,
odprowadzić może inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej (sprzątaczka itp.).

2. W razie nieobecności higienistki ucznia należy odprowadzić do sekretariatu szkoły,
gdzie pomocy udziela nauczyciel / osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie / inny
pracownik szkoły.

3. Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna 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.

4. Zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania
protokołu wypadkowego. 

II. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego
interwencji lekarza:

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

2. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, osoby przeszkolone w udzieleniu
pomocy przedmedycznej, podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące
zdrowie i życie ucznia.

3. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku organ prowadzący, rodziców (opiekunów
prawnych) ucznia oraz inspektora bhp.
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4. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję, która bada
przyczyny zdarzenia. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać
wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

5. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu
rady pedagogicznej.

III. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie
uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym.

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać
pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu
pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące
zdrowie i życie ucznia.

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel lub inny
pracownik szkoły będący na miejscu zdarzenia zabezpiecza miejsca zdarzenia i
natychmiast wzywa dyrektora szkoły.

3. W obu przypadkach dyrektor szkoły lub jego zastępca informuje o zdarzeniu rodziców
(opiekunów prawnych), w razie zgonu policję, organ prowadzący oraz organ nadzoru
pedagogicznego (Kuratorium).

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było
możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą
przyczyny zajścia. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać
wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu
rady pedagogicznej.

IV. Procedura postępowania w razie wypadku poza zajęciami edukacyjnymi i poza
terenem szkoły

1. Jeżeli wypadek ma miejsce w godzinach popołudniowych/wieczornych, np. zawody
sportowe, dyskoteka, podczas nieobecności dyrektora szkoły – nauczyciel
odpowiedzialny za daną imprezę sam podejmuje decyzje o postępowaniu z uczniem.
Powiadamia dyrektora o zaistniałym wypadku telefonicznie.

2. W sytuacjach zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub zgon
postępuje zgodnie z punktem IV.

3. Jeżeli wypadek ma miejsce podczas wycieczki, biwaku, wyjazdu poza szkołę –
wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik imprezy i odpowiada za nie.
Powiadamia dyrektora o zaistniałym wypadku telefonicznie.

V. Inne:
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1. W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z
uczniami jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów.
Pozostawienie uczniów bez opieki jest niedopuszczalne.

2. Po przybyciu do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) lub lekarz pogotowia
ratunkowego przejmują odpowiedzialność za dziecko. Szkoła udziela tym osobom
wszelkiej koniecznej pomocy.

3. O każdym wypadku powiadamiani są rodzice/opiekunowie. Fakt ten dokumentowany
jest wpisem w dzienniku zajęć z uwzględnieniem daty i godziny powiadomienia.

4. Szkoła wyposażona jest w apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej wraz z
apteczkami przenośnymi.

5. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za wyposażenie apteczek i sprawdzenie dat
ważności jej zawartości.

6. Nauczyciele zobowiązani są do zabierania apteczek przenośnych na każde wyjście
dzieci poza budynek szkoły.

7. W sytuacji zagrożenia życia udziela się pierwszej pomocy dzieciom bez względu na
światopogląd, wyznanie, czy inne okoliczności zgłoszone przez rodziców.

8. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, Dyrektor Szkoły zawiadamia
niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

9. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub
urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do
czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

10. Wyznaczona przez dyrektora osoba ustala wykaz uczniów przewlekle chorych i
określa w formie pisemnej, z jakimi schorzeniami przebywają na terenie szkoły, oraz
ustala z rodzicami zakres postępowania w przypadku wystąpienia objawów
chorobowych.

11. Rejestr wypadków prowadzi specjalista d/s BHP.
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