
Procedura postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczniów 

SOSW pn. CAiCZR 

w wyniku wypadku, choroby, czynu karalnego 

 

W każdej z wymienionych poniżej sytuacji priorytetem działań nauczyciela jest zapewnienie 

pomocy poszkodowanym uczniom. 

Procedura poniższa dotyczy zarówno nauczycieli, jak i wychowawców grup 

wychowawczych. 

 

Jeżeli sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia ucznia jest wynikiem: 

a) wypadku 

b) choroby 

c) czynu karalnego 

nauczyciel jest zobowiązany do poniższych działań. 

 

Jeśli sytuacja zaistniała w budynku ośrodka lub na jego terenie: 

 

1) Nauczyciel zawsze pozostaje z poszkodowanym uczniem aż do przekazania go pod 

opiekę pracownikom służby zdrowia. Do tego czasu udziela mu koniecznej pomocy 

przedmedycznej (włącznie z podaniem leków typu: wlew, inhalator , itp. jeśli w 

dokumentacji medycznej ucznia znajduje się zlecenie lekarskie i zgoda rodziców na 

doraźne podanie takiego leku); 

2) nauczyciel wzywa na pomoc innych pracowników wołając lub dzwoniąc z telefonu 

komórkowego; 

3) jeśli jest taka możliwość, nauczyciel przekazuje uczniów innemu nauczycielowi; 

4) do przybycia pomocy nauczyciel nie oddala się również od pozostałych uczniów 

będących pod jego opieką; 

5) nauczyciel zawiadamia pielęgniarkę, a jeśli jest taka potrzeba sam wzywa pogotowie 

ratunkowe lub wyznacza osobę do wezwania pogotowia. 

6) nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora ośrodka oraz sporządza notatkę 

służbową i ewentualnie protokół powypadkowy; 

7) nauczyciel w porozumieniu lub za pośrednictwem wychowawcy klasy powiadamia 

rodziców ucznia. 

8)  w przypadku niegroźnego zachorowania lub lekkiej kontuzji, kiedy stan ucznia nie 

wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej, nauczyciel zawiadamia rodziców, którzy 

mają obowiązek przyjechać po dziecko i zapewnić mu opiekę medyczną. 

9) Jeżeli stan zdrowia ucznia wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej (a nie kwalifikuje 

się do wezwania pogotowia ratunkowego), do placówki służby zdrowia udaje się z 

nim pielęgniarka szkolna lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub kierownika 

ds. opiekuńczych. 

 

Jeśli sytuacja zaistniała na wycieczce(spacerze): 

 

1) nauczyciel zawsze pozostaje z poszkodowanym uczniem udzielając mu 

natychmiastowej pomocy przedmedycznej (włącznie z podaniem leków typu: wlew, 

inhalator, itp. jeśli w dokumentacji medycznej ucznia znajduje się zlecenie lekarskie i 

zgoda rodziców na doraźne podanie leku); 

2) nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe lub prosi o to drugiego nauczyciela albo 

asystenta; 



3) jeśli na wycieczce jest drugi nauczyciel, należy przekazać mu opiekę nad uczniami i 

udać się wraz z chorym uczniem do szpitala. 

4) jeżeli na wycieczce jest nauczyciel i asystent, nauczyciel wzywa pogotowie i w razie 

konieczności przekazuje chorego ucznia pod opiekę zespołu pogotowia. Wraz z 

uczniem do szpitala udaje się wówczas asystent. 

5) o zdarzeniu nauczyciel informuje dyrektora ośrodka oraz sporządza notatkę służbową i 

ewentualnie protokół powypadkowy; 

6) nauczyciel w porozumieniu lub za pośrednictwem wychowawcy klasy powiadamia 

rodziców ucznia. 

 

Jeśli przyczyną zdarzenia jest czyn karalny: 

 

1. Obowiązują wszystkie powyższe procedury ratownicze w stosunku do ucznia, który 

odniósł obrażenia, bez względu na to czy jest to ofiara, czy sprawca. 

2. Po zapewnieniu pomocy przedmedycznej potrzebującym uczniom (lub równocześnie, 

jeśli jest taka możliwość), wobec sprawcy i ofiary czynu karalnego nauczyciel stosuje 

poniższe procedury: 

1) powiadamia dyrektora ośrodka; 

2) izoluje sprawcę od ofiary zdarzenia; 

3) udziela ofierze wsparcia psychicznego; 

4) ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków; 

5) nie podejmuje żadnych mediacji czy prób załagodzenia konfliktu; 

6) przekazuje sprawcę dyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę; 

7) jeśli sprawca nie jest uczniem naszej placówki, nie usiłuje zatrzymać go siłą; 

8) zawiadamia rodziców sprawcy i ofiary w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą 

klasy; 

9) zawiadamia Policję, jeśli sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała); 

10)  zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa i przekazuje je policji; 

11)  sporządza notatkę służbową i protokół powypadkowy. 

 


