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Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora 
Przedszkola Publicznego w Chybiu 
nr 8/2019 z dnia 01.09.2019 
w sprawie wprowadzenia Procedury 
postępowania w razie wypadku, nagłego 
zachorowania dziecka w czasie pobytu w 
przedszkolu. 
 

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU LUB NAGŁEGO 

ZACHOROWANIA DZIECKA W CZASIE POBYTU W PRZEDSZKOLU. 

 

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) 

  

Ilekroć w procedurze będzie mowa o: 

1) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika przedszkola sprawującego w 

danym czasie i miejscu opiekę nad dziećmi; 

2) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów; 

3) poszkodowanemu – należy przez to rozumieć osobę, która doznała wypadku lub u której 

wystąpiły objawy choroby;  
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I.  Definicje dotyczące procedury: 

wypadek 

nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną 

wypadek lekki 

zdarzenie, w wyniku którego brak w ocenie 

widocznych obrażeń, np. widoczne lekkie 

otarcie, zadrapanie, lekki skaleczenie, nie 

zgłaszanie przez dziecko żadnych dolegliwości, 

brak obserwowanych zachowań dziecka, 

budzących niepokój o jego zdrowie i życie, nie 

noszących znamion zagrożenia - 

zakwalifikowane do udzielenia pierwszej 

pomocy (z wykorzystaniem środków dostępnych 

w apteczce pierwszej pomocy), prowadzenia 

obserwacji dziecka i zgłoszenia rodzicom 

wypadek ciężki 

widoczne obrażenia wywołane przyczyną 

zewnętrzną - urazy, uszkodzenia ciała np. rana 

cięta, kłuta kończyn, twarzy, podejrzenie 

złamania, zwichnięcia, zasinienie, wylew 

podskórny, krwotok, zanik oddechu, 

wstrzymanie pracy serca, uszkodzenia powłok 

brzusznych, niepokojące objawy - zgłaszane 

przez dziecko dolegliwości zdrowotne, zmiany 

zachowania dziecka sugerujące wstrząśnienie 

mózgu, zakłócenia pracy organów 

wewnętrznych, omdlenia, całkowita lub 

częściowa niezdolność do kontaktu werbalnego, 

wzrokowego, samodzielnego poruszania się, 

zniekształcenia ciała itp.) lub inne zachowania 

budzące niepokój o zdrowie i życie dziecka - 

zakwalifikowany do udzielenia pierwszej 

pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, 

zgłoszenia rodzicom /prawnym opiekunom 

 wypadek śmiertelny 

wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć 

poszkodowanego w okresie nie przekraczającym 

6 miesięcy od dnia wypadku 

 

wypadek zbiorowy 

co najmniej dwoje osób uległo wypadkowi w wyniku tego samego zdarzenia 

nagła choroba 

stwierdzony przez nauczyciela w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu pogorszony stan zdrowia 

(stopniowo w czasie lub w sposób nagły), symptomy świadczące o dolegliwościach, zaburzeniach 

funkcjonowania 
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II. Zasadność procedury 

1) Celem procedury jest zapewnienie profesjonalnych działań przedszkola gwarantujących 

poszkodowanemu dziecku należytą opiekę i niezbędną pomoc;  

2) Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników przedszkola w sytuacji zaistnienia 

wypadku dziecka;  

3) Uczestnikami postępowania są: 

 dyrektor przedszkola; 

 nauczyciele; 

 pracownicy obsługi; 

4) Uczestnikom postępowania odpowiednio przyznaje się zakres odpowiedzialności 

dotyczącej zapobiegania wypadkom: 

  dyrektor –zapobiega wypadkom poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy 

pracownikom i pobytu dzieci w przedszkolu, dbałość o odpowiedni stan techniczny 

budynku, sprzętów i otoczenia, opracowanie odpowiednich procedur i regulaminów, 

bieżącą kontrolę w zakresie bezpieczeństwa; 

  nauczyciele - zapobiegają wypadkom poprzez ustalanie i egzekwowanie norm 

bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, poprzez 

przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu; 

  pracownicy obsługi – dbałość o odpowiedni stan techniczny budynku, sprzętów i 

otoczenia, zgłaszanie wszelkich usterek i zauważonych nieprawidłowości, reagowanie 

na sytuacje powodujące potencjalne niebezpieczeństwo, współpraca z nauczycielem w 

czasie sprawowania opieki nad dziećmi; 
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III. Opis działań w przypadku zaistnienia wypadku lekkiego. 

1)  Nauczyciel, który był świadkiem lub powziął wiadomość o wypadku  ma obowiązek 

niezwłocznie udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy;  

2) w możliwie najkrótszym czasie nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora, 

przekazując szczegółowe okoliczności wypadku; 

3)  nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka o zaistniałym zdarzeniu 

(telefonicznie); 

4)  obserwuje dziecko i otacza opieką do czasu przybycia rodziców, ewentualnie przekazuje 

istotne informacje na temat okoliczności wypadku nauczycielowi przejmującemu opiekę 

nad dzieckiem; 

 

Obowiązki dyrektora Obowiązki nauczyciela 

 monitorowanie sytuacji 

 potwierdzenie przekazania informacji 

rodzicom przez nauczyciela 

 udzielenie pierwszej pomocy 

zgłoszenie wypadku dyrektorowi 

obserwowanie zachowania i monitorowanie 

samopoczucia dziecka 

 przekazanie istotnych informacji 

nauczycielowi przejmującemu opiekę, w 

sytuacji, gdy dziecko pozostaje w 

przedszkolu 
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IV. Opis działań w przypadku zaistnienia wypadku ciężkiego. 

1) Nauczyciel, który był świadkiem lub powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie 

udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy  

2) Nauczyciel lub wskazana przez niego osoba  sprowadza fachową pomoc medyczną, 

3) nauczyciel lub wskazana przez niego osoba  powiadamia o zdarzeniu dyrektora, 

przekazując szczegółowe okoliczności wypadku; 

4) dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka o zaistniałym zdarzeniu 

(telefonicznie); 

5) dyrektor wyznacza zastępstwo za nauczyciela, który sprawuje opiekę nad 

poszkodowanym do czasu przybycia rodziców/pogotowia. 

6) Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

wykorzystywanych urządzeń, środków dydaktycznych nauczyciel  lub pracownik 

przedszkola  zabezpiecza miejsce wypadku, pozostawia je nienaruszone do czasu 

dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy, oraz wyprowadza 

dzieci z miejsca, jeżeli stwarza ono  zagrożenie dla ich bezpieczeństwa; 

7) W trakcie powyższych działań nauczyciela - pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa 

zobowiązana jest do szczególnej współpracy z nauczycielem w zakresie wskazanym przez 

niego i warunkującym bezpieczeństwo pozostałych dzieci. 

Obowiązki dyrektora Obowiązki nauczyciela 

 niezwłoczne przybycie na miejsce wypadku 

udzielenie wsparcia, niezbędnej pomocy 

dziecku, nauczycielowi 

 niezwłoczne poinformowanie rodziców o 

wypadku 

poinformowanie właściwych służb: 

inspektora bhp, organu prowadzącego, 

kuratora oraz prokuratora (w przypadku 

wypadku ciężkiego, śmiertelnego) 

 zabezpieczenie miejsca wypadku 

powołanie zespołu powypadkowego i 

wszczęcie postępowania powypadkowego, 

skutkującego wyjaśnieniem okoliczności 

wypadku i sporządzeniem protokołu 

powypadkowego 

 niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy 

 wezwanie, a jeśli to niemożliwe, wskazanie 

osoby, która wezwie pomoc medyczną 

 powiadomienie (a jeśli to niemożliwe) 

wskazanie osoby, która niezwłocznie 

powiadomi dyrektora 

obserwowanie zachowania i monitorowanie 

samopoczucia dziecka do czasu przybycia 

karetki 

 przekazanie istotnych wiadomości i 

okoliczności wypadku służbom ratowniczym 
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V.POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE  

1) Dyrektor powołuje zespół powypadkowy, w składzie: pracownik bezpieczeństwa i 

higieny pracy, pracownik przedszkola, przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, który prowadzi postepowanie powypadkowe. 

2) W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, rady 

rodziców, kuratora oświaty. 

3) Do zadań zespołu powypadkowego należy:  

  niezwłoczne wszczęcie postępowanie powypadkowego;  

  określenie okoliczności i przyczyn wypadku;  

  wysłuchanie i spisanie wyjaśnień poszkodowanego dziecka w obecności jego 

rodziców/prawnych opiekunów  

  wysłuchanie i spisanie informacji świadków wypadku (dzieci, woźnej oddziałowej, 

pomocy nauczyciela) oraz nauczyciela sprawującego opiekę nad dzieckiem w chwili 

wypadku;  

  sporządzenie w terminie 14 dni protokołu ustalenia okoliczności wypadku dziecka. 

4) Członek zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących 

im prawach w toku postępowania powypadkowego. 

 

VI. PROTOKÓŁ POWYPADKOWY – załącznik nr 5 

1) Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza w ciągu 

14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy; 

2) Przekroczenie tego terminu może nastąpić, w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione 

przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym 

terminie.  

3) Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 

zaznajamia się rodziców poszkodowanego dziecka;  

4) Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor 

5) Oryginał protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu; na wniosek wydaje się 

kopię rodzicom, organowi prowadzącemu oraz kuratorowi oświaty. 

6) Rodzice mogą złożyć zastrzeżenia w formie pisemnej do ustaleń protokołu 

przewodniczącemu zespołu w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia protokołu, które 

rozpatruje organ prowadzący; 

7) Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może zlecić dotychczasowemu 

zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności 
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dowodowych, lub powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia 

postępowania powypadkowego 

8) Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia (w ciągu 

siedmiu dni od doręczenia protokołu) przez rodziców poszkodowanego, postępowanie 

powypadkowe uznaje się za zakończone. 

 

VII. OBOWIĄZKI DYREKTORA  W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU. 

1)  W momencie uzyskania  wiadomości o wypadku niezwłocznie przybywa na miejsce 

zdarzenia;  

2)  Na miejscu wypadku udziela pomocy w zakresie wymaganym zaistniałą sytuacją, 

monitoruje, zasięga informacji o sfinalizowaniu działań podjętych przez nauczyciela 

(pracownika przedszkola);  

3)  W sytuacji zgłoszenia przez nauczyciela wypadku ze skutkami cięższymi dla zdrowia i 

życia dziecka, wypadku zbiorowego - udziela jak najszybciej pośredniej i bezpośredniej, 

w ramach dostępnych organizacyjnie i czasowo, pomocy nauczycielowi;  

4)  O każdym wypadku powiadamia się rodziców (jeśli nie może dokonać tego nauczyciel) 

5)  O każdym wypadku ciężkim dyrektor powiadamia także organ prowadzący, inspektora 

BHP 

6)  W sytuacji wypadku śmiertelnego, wypadku ze skutkiem ciężkim lub zbiorowym 

natychmiast dyrektor powiadamia oprócz podmiotów wymienionych w pkt. 4 i 5,  

prokuratora, oraz kuratora oświaty 

7)  O wypadku, chorobie wychowanka, mających swoje podłoże w zatruciu –dyrektor 

powiadamia lokalnego inspektora sanitarnego  

8)  Na miejscu zdarzenia powołuje członków zespołu powypadkowego; 

9)  Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, dyrektor zabezpiecza miejsce 

wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych ;  

10)  Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać 

dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik przedszkola;   

11)  Dyrektor po zakończonym postępowaniu powypadkowym omawia z pracownikami 

przedszkola okoliczności i przyczyny wypadku oraz wyznacza działania, mające na celu 

zniwelowanie ewentualnego prawdopodobieństwa jego wtórnego wystąpienia; 
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VIII. OPIS DZIAŁAŃ W SYTUACJI NAGŁEJ CHOROBY DZIECKA. 

1) Nauczyciel który dostrzegł symptomy choroby u dziecka, udziela mu niezbędnej 

pierwszej pomocy; 

2) Dopuszczalne jest, aby nauczyciel zmierzył temperaturę dziecku termometrem 

elektronicznym, znajdującym się w wyposażeniu apteczki pierwszej pomocy przedszkola; 

3) Niedopuszczalne jest podanie dziecku jakichkolwiek środków farmakologicznych. 

4) Nauczyciel niezwłocznie przekazuje informację o zauważonych symptomach choroby u 

dziecka dyrektorowi;  

5) Nauczyciel podejmuje niezwłocznie próbę kontaktu z rodzicami, w celu zaalarmowania 

złego stanu zdrowia oraz ustalenia działań związanych z niezwłocznym odebraniem 

dziecka z placówki przez rodzica 

6) Dyrektor może podjąć decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego, w sytuacji, gdy stan 

chorobowy dziecka w toku obserwacji jest poważny lub ulega znacznemu pogorszeniu, i 

w ocenie dyrektora stanowi zagrożenie życia. 

 

Obowiązki dyrektora Obowiązki nauczyciela 

monitorowanie sytuacji 

dopilnowanie faktu poinformowania 

rodziców przez nauczyciela 

udzielenie wsparcia, niezbędnej pomocy 

dziecku, nauczycielowi 

 wypadku i sporządzeniem protokołu 

powypadkowego 

 reagowanie na sygnały (symptomy choroby) 

zgłaszane przez dziecko   

niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy w 

sytuacji nagłego zachorowania 

 powiadomienie (a jeśli to niemożliwe) 

wskazanie osoby, która niezwłocznie 

powiadomi dyrektora 

poinformowanie rodziców (telefonicznie) o 

dostrzeżonych objawach choroby u dziecka 

obserwowanie zachowania i monitorowanie 

samopoczucia dziecka do czasu przybycia 

rodzica 

 

 

opracowała:  

mgr Michalina Pisarek 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Chybiu 


