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2. Jeżeli nauczyciel w czasie zaistnienia wypadku prowadzi zajęcia z klasą powierza nadzór nad 
nią nauczycielowi uczącemu w sali obok. 

3. O każdym wypadku Dyrektor Szkoły lub nauczyciel pod opieką, którego przebywał uczeń  
w chwili wypadku, lub inna osoba upoważniona powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 
poszkodowanego ucznia, szkolnego inspektora bhp. Dyrektor Szkoły powiadamia również 
organ prowadzący.  

Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń), po udzieleniu pierwszej pomocy 
poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodziców (prawnych 
opiekunów) ustala z nimi potrzebę wezwania pogotowia, odebrania ucznia ze szkoły przez 
rodzica czy wcześniejszego zwolnienia ucznia z zajęć. 

W każdym trudniejszym przypadku nauczyciel lub dyrektor wzywa pielęgniarkę szkolną, 
pogotowie ratunkowe. 

4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym Dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie 
prokuratora i kuratora oświaty. 

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

6. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 
miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona 
zabezpiecza miejsce do czasu dokonania oględzin lub wykonania dokumentacji fotograficznej 
przez zespół powypadkowy. 

7. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Szkoły, 
wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie 
– niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora Szkoły 

 

§ 3 

Zespół Powypadkowy 

1. Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego: 

1) W skład zespołu wchodzi szkolny specjalista ds. bhp oraz społeczny inspektor pracy. 

 Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć jeden z pracowników służby 
bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor lub wicedyrektor Szkoły. 

 Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć żaden z pracowników służby 
bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły przeszkolony  
w zakresie bhp. 

2) Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie 
zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor, 

3) W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora 
oświaty. 

4) Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 
powypadkową: 

 przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub 
wychowawcy/pedagoga) sporządza notatkę, 
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