
Załącznik 3 

Procedura postępowania w sytuacjach związanych z nieszczęśliwym 
wypadkiem lub nagłym pogorszenia stanu zdrowia dziecka na terenie 

 NPS „Jeżyk” 

1. W sytuacji, w której podopieczny  ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi podczas zajęć w 
godzinach pracy placówki  osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad dzieckiem udziela mu 
pomocy oraz zawiadamia w dostępny sposób innego pracownika placówki, który przejmuje 
opiekę nad pozostałymi dziećmi w sali oraz zawiadamia dyrektora placówki.   
 
2. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 
zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu  pierwszej pomocy 
poszkodowanemu, nauczyciel lub dyrektor powiadamia rodzica/ opiekuna o zdarzeniu i 
informuje go czy zachodzi potrzeba odebrania dziecka z placówki. 
 
    
 3. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 
nauczyciel/opiekun lub dyrektor wzywa Pogotowie Ratunkowe lub wyznacza osobę, która to 
zrobi i powiadamia rodzica (opiekuna prawnego). Jeśli rodzic/ opiekun nie zdąży dotrzeć na 
miejsce, a zachodzi potrzeba przewiezienia dziecka do szpitala wyznaczony przez dyrektora  
nauczyciel lub opiekun towarzyszy dziecku, a na czas swojej nieobecności opiekę nad  
wychowankami przekazuje innemu pracownikowi wyznaczonemu przez dyrektora. 
 
4. Do czasu przyjazdu karetki należy zabezpieczyć miejsce wypadku, a w razie potrzeby 
zapewnić asystę oraz opiekę poszkodowanemu i innym wychowankom. 
 
5. O każdym wypadku nauczyciel/opiekun niezwłocznie zawiadamia: 
   a) dyrektora przedszkola, 
    b) rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego, 
     
6. O każdym wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie 
prokuratora i organ prowadzący oraz organ nadzoru  pedagogicznego. 
 
7. O każdym wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie 
inspektora sanitarnego. 
 
8. Zawiadomień, o których mowa w pkt 6 i 7 dokonuje dyrektor przedszkola bądź 
upoważniony przez niego pracownik. 
 
9. Do czasu przybycia specjalistycznej pomocy dyrektor przedszkola bądź upoważniony 
przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku  w sposób wykluczający dopuszczenie 
osób niepowołanych. 
 



10. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 
urządzeń miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu 
dokonania oględzin przez odpowiednie służby. 
 
11. Po zakończeniu akcji ratunkowej nauczyciel/opiekun zobowiązany jest sporządzić notatkę 
służbową w sprawie okoliczności wypadku i przedłożyć dyrektorowi. 
 
12. Taka sama procedura obowiązuje na wycieczce , przy czym kierownik wycieczki jest 
zobowiązany do sporządzenia dokładnej notatki służbowej opisującej okoliczności wypadku 
potwierdzone podpisem dwóch świadków. 




