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PODSTAWA PRAWNA: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach ( Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz.69 z póżn. zm. ) 

 

1. Każdy nauczyciel i pracownik przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących 

objawów psychofizycznych u dziecka przebywającego w przedszkolu, jak również 

w razie wypadku na terenie przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym winien 

natychmiast powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, 

2. W rozmowie telefonicznej z rodzicami należy udzielić informacji o niepokojących 

objawach chorobowych bądź okolicznościach wypadku, czasie ich powstania 

oraz formach dotychczas udzielonej pomocy. 

3. O zaistniałym fakcie należy niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, również 

poza jego godzinami urzędowania w miejscu pracy lub nauczyciela zastępującego 

dyrektora w razie jego nieobecności. 

4. Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy, 

w której dziecko przebywa sprawuje bezpośrednią opiekę nad nim, jak również 

udziela wszelkich informacji o zdarzeniu. 

5. W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu 

na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka dyrektor lub nauczyciel opiekujący 

się grupą wzywa pogotowie ratunkowe. Do czasu jego przybycia, dziecku 

udzielana jest pierwsza pomoc. 

6. W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu 

dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego. W miarę możliwości zespół 

ratunkowy wraz z dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców. Jeżeli jednak 

konieczne jest natychmiastowe przewiezienie dziecka do szpitala, informacje o tym 

fakcie jak również miejsce pobytu dziecka przekazuje rodzicom dyrektor 

przedszkola lub w razie jego nieobecności nauczyciel, który sprawował opiekę nad 

dzieckiem. 

7. Po każdorazowym zdarzeniu nauczyciel grupy sporządza notatkę (wg wzoru ) 

i przechowuje ją w dokumentacji dziecka. 

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PO WYPADKU DZIECKA: 

• Udzielić pierwszej pomocy i zapewnić opiekę poszkodowanemu dziecku, 

• w razie potrzeby wezwać do pomocy osobę przeszkoloną z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy, 

• w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, 

• powiadomić o wypadku dyrektora przedszkola, również poza godzinami jego 

urzędowania w miejscu pracy lub w razie jego nieobecności jego zastępcę, 

• zabezpieczyć miejsce wypadku w taki sposób, aby wykluczyć dostęp osób 

niepowołanych, 

• nie rozpoczynać zajęć lub przerwać je i wyprowadzić dzieci z zagrożonej strefy, 

jeżeli stwierdzi się, że miejsce to może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, 

• wpisać do dziennika zajęć fakt powiadomienia rodziców o zdarzeniu, podając 

datę i godzinę powiadomienia rodzica ( opiekuna prawnego ) o wypadku  

• wpisać do „zeszytu drobnych urazów” zdarzenia takie jak: otarcia, stłuczenia 
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OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA PO WYPADKU DZIECKA: 

• Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo 

wypadkowi ( nauczyciel, dyrektor, świadek wypadku ). 

• Zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców ( prawnych opiekunów ) 

poszkodowanego dziecka oraz organ prowadzący placówkę i radę rodziców. 

• W przypadku wystąpienia wypadków zwykłych, kiedy brak wyraźnych obrażeń, 

po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku nauczyciel lub dyrektor  

powiadamia rodzica o zdarzeniu, ustalając z nim potrzebę wezwania pogotowia, 

potrzebę wcześniejszego przyjścia lub godziny odbioru dziecka z przedszkola w dniu 

zdarzenia. 

• Powiadomić pracownika służby BHP, organ prowadzący  – powołać zespół 

powypadkowy: 

a) w skład zespołu wchodzi współpracujący z Przedszkolem pracownik służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik Przedszkola przeszkolony  

w zakresie bhp, 

b) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład 

zespołu wchodzi dyrektor Przedszkola oraz pracownik Przedszkola przeszkolony 

w zakresie bhp, 

c) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, 

d) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go 

w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników 

przedszkola wyznacza dyrektor, 

e) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza 

dokumentację powypadkową; 

- przesłuchuje poszkodowane dziecko (w obecności rodzica lub wychowawcy) 

sporządza protokół przesłuchania, 

- przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli 

świadkami są dzieci – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy , 

a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności dziecka – świadka i jego 

rodziców, 

- sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku, 

- uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego dziecko 

przebywało w czasie, gdy zdarzył się wypadek, 

- uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju 

wypadku, 

- sporządza protokół powypadkowy (wg wzoru) 

- protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor 

Przedszkola. 

f) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego 

zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem 

przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje 

się w protokole powypadkowym, 

g) przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego 

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego, 

h) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) 

poszkodowanego wychowanka, którzy potwierdzają ten fakt podpisem 

w protokole 

- protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego 

dziecka, którzy potwierdzają to podpisem w protokole, 
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- organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy 

doręcza się na ich wniosek, 

- jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Przedszkolu, 

- w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym 

doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym 

informowani przy odbieraniu protokołu), 

- zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie 

przewodniczącemu zespołu, 

- zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 

• niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu 

faktycznego, 

• sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym. 

- zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący  , 

- po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący Przedszkole może: 

• zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu 

lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych powołać nowy zespół 

celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego 

• Zawiadomić bezzwłocznie właściwego prokuratora i kuratora, jeśli wypadek 

jest śmiertelny, ciężki, a także zbiorowy. 

• Zawiadomić państwowego inspektora sanitarnego w razie podejrzenia zatrucia 

pokarmowego. 

• Sporządzić dokumentację powypadkową po zbadaniu okoliczności i przyczyn 

wypadku, dokumentację sporządza powołany przez dyrektora zespół 

powypadkowy. 

• Zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, 

obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku spoczywa na osobie prowadzącej 

zajęcia. 

• Omówić przyczyny zaistniałego wypadku z pracownikami placówki i podjąć 

działania zapobiegawcze. 

• Wpisać wypadek do prowadzonego w placówce rejestru wypadków. 

 

 

Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem procedury powypadkowej 

odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności jego 

zastępca. 

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem 

przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy\ kierownik 

wycieczki i odpowiada za nie. 


