
V PROCEDURA
dotyczy postepowania, w przypadku nieszcz liwego wypadkuęś

dziecka w przedszkolu
Cel procedury
Zapobieganie wypadkom w placówce przedszkolnej oraz określenie
obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia
nieszczęsliwego wypadku. Zapewnienie profesjonalnych dzialan pracowników
gwarantujacych poszkodowanemu dziecku nalezyta opieke i niezbedna pomoc.
Zakres procedury
Procedura dotyczy sprawowania nadzoru na dziecmi oraz ochrony ich zycia
zdrowia w sytuacji wystapienia wypadku na terenie przedszkola.
Uczestnicy postepowania – zakres odpowiedzialnosci
1. Rodzice (opiekunowie prawni): podejmuja wszelkie decyzje zwiazane
z leczeniem dziecka.
2. Personel przedszkola: zapobiega wypadkom poprzez wykonywanie
obowiazków zgodnie z przepisami i zasadami bhp.
3. Nauczyciele: zapobiegaja wypadkom poprzez ustalenie norm
bezpiecznego zachowania sie dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu,
zapewniaja poszkodowanemu dziecku opieke, w razie koniecznosci
sprowadzaja fachowa pomoc medyczna, w miare mozliwosci udzielaja
poszkodowanemu pierwszej pomocy, informuja o wypadku dyrektora
przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka.
4. Dyrektor: powinien zapewnic natychmiastowa pomoc lekarska i opieke
poszkodowanemu, który ulegl wypadkowi, powiadomic odpowiednie organy
o wypadku, jaki zdarzyl sie na terenie przedszkola lub podczas zajec
organizowanych poza jego terenem oraz powolac zespól powypadkowy.
Opis procedury
I. Zapobieganie wypadkom
Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo czesto ulegaja nieszczesliwym
wypadkom, do których dochodzi w róznych miejscach pobytu dzieci,
takze w przedszkolu. Zadaniem doroslych jest wiec wyrobienie u dzieci
okreslonych umiejetnosci i sprawnosci. Wiek przedszkolny to najbardziej
wlasciwy okres do zdobywania umiejetnosci i przyzwyczajen,
ksztaltowania nawyków i postaw.
II. Sposoby przeciwdzialania wypadkom dzieci w przedszkolu
1. Nauczyciel jest zobowiazany do ustalania norm bezpiecznego
zachowania sie dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, omawiania
zasad bezpieczenstwa oraz aktualizowania przepisów poprzez:
a) przestrzeganie dzieci przed zagrozeniami dzieki
organizowaniu zabaw edukacyjnych i wyswietlaniu filmów



edukacyjnych,
b) uczenie dzieci przewidywania zagrozen,
c) ocenianie zachowan zagrazajacych zdrowiu w róznych
sytuacjach, takze codziennych,
d) uczenie zasad postepowania warunkujacych bezpieczenstwo
w formie konkursów czy quizów,
e) przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowan dzieki
zabawie, opowiadaniu bajek czy wyswietlaniu filmów.
2. Nauczyciel jest zobowiazany do zapoznawania dzieci z zasadami
bezpieczenstwa poprzez rozmowy z zaproszonymi do przedszkola
goscmi: policjantami, lekarzami, strazakami.
3. Nauczyciel ma obowiazek przekazywania dzieciom wiedzy o
zdrowym stylu zycia.
4. Nauczyciel ponadto ma obowiazek:
a) otoczyc wszystkie dzieci ciagla opieka i zapewnic im nadzór,
b) przewidywac sytuacje niebezpieczne i unikac ich,
c) tworzyc wlasciwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,
d) opracowac i wdrazac programy profilaktyczne,
e) opracowac regulaminy pomieszczen przedszkolnych i
ogródka przedszkolnego,
f) unikac sytuacji i miejsc niebezpiecznych.
5. Dyrektor przedszkola czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP
przez wszystkich pracowników, a w szczególnosci:
a) pilnuje przestrzegania procedur bezpieczenstwa
obowiazujacych w przedszkolu,
b) umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,
c) dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednia liczbe apteczek
i sprzetu gasniczego,
d) zapewnia wlasciwe oswietlenie i jest odpowiedzialny za
wlasciwa nawierzchnie dróg, dba o zabezpieczenie gniazdek
elektrycznych, przewodów elektrycznych oraz nagrzewajacych sie
elementów systemu grzewczego,
e) dba o okresowe kontrole obiektów nalezacych do
przedszkola.
III. Postepowanie w razie wypadku
1. W razie wypadku powodujacego ciezkie uszkodzenie ciala,
wypadku zbiorowego badz smiertelnego dyrektor lub inny pracownik
przedszkola, który uzyskal wiadomosc o wypadku, podejmuje
nastepujace dzialania:
a) dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest



poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy wystepuje dodatkowe
niebezpieczenstwo, takie jak np. wybuch gazu lub pozar,
b) niezwlocznie zapewnia poszkodowanemu opieke,
c) sprowadza fachowa pomoc medyczna,
d) w miare mozliwosci udziela poszkodowanemu pierwszej
pomocy,
e) informuje o wypadku dyrektora przedszkola, pracownika
sluzby BHP,
f) wyprowadza dzieci z zagrozonej strefy, jezeli miejsce moze
stwarzac zagrozenie dla ich bezpieczenstwa,
g) nie dopuszcza do zatarcia sladów zdarzenia, wstepnie
zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczyc dostep osób
niepowolanych,
h) relacjonuje przebieg zdarzenia, jesli byl jego swiadkiem,
i) informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych
relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanego, jesli takie
sie pojawily,
j) sporzadza notatke sluzbowa, w której opisuje przebieg
zdarzenia. Jesli nauczyciel ma w tym czasie pod opieka grupe
dzieci – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami wozna.
2. O kazdym wypadku zawiadamia sie niezwlocznie:
a) rodziców(opiekunów) poszkodowanego,
b) pracownika sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy
obslugujaca przedszkole oraz spolecznego inspektora pracy,
c) organ prowadzacy,
d) rade rodziców.
3. O wypadku smiertelnym, ciezkim i zbiorowym zawiadamia sie
niezwlocznie:
a) prokuratora,
b) kuratora oswiaty.
4. O wypadku, do którego doszlo w wyniku zatrucia, zawiadamia sie
niezwlocznie Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
5. O wypadkach zawiadamia dyrektor lub upowazniony przez niego
pracownik przedszkola.
6. Jezeli wypadek zdarzyl sie w czasie wyjscia, imprezy organizowanej
poza terenem przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje
opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
IV. Postepowanie powypadkowe
1. Niezwlocznie po otrzymaniu wiadomosci o wypadku dyrektor
przedszkola jest zobowiazany powolac zespól powypadkowy, którego



zadaniem jest przeprowadzenie postepowania powypadkowego
i sporzadzenie dokumentacji wypadku. Przed rozpoczeciem pracy
zespolu powypadkowego dyrektor lub upowazniony przez niego
pracownik zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczajacy
dopuszczenie osób niepowolanych.
2. Zespól powypadkowy wykonuje nastepujace czynnosci:
a) przeprowadza postepowanie powypadkowe,
b) sporzadza dokumentacje powypadkowa, w tym protokól
powypadkowy (wzór w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia).
3. W sklad zespolu wchodzi:
a) pracownik sluzby BHP,
b) spoleczny inspektor pracy,
c) jezeli nie jest mozliwy udzial w pracach zespolu jednej z tych
osób, dyrektor powoluje w jej miejsce innego pracownika
przedszkolnego w zakresie BHP,
d) jezeli w skladzie zespolu nie moga sie znalezc ani pracownik
sluzby BHP, ani spoleczny inspektor pracy, do zespolu wchodza
dyrektor oraz pracownik przeszkolony w zakresie BHP,
e) w pracach zespolu moze uczestniczyc przedstawiciel organu
prowadzacego, kuratora oswiaty lub rady rodziców.
4. Przewodniczacym zespolu jest:
a) pracownik sluzby BHP,
b) jezeli w zespole nie ma ani pracownika sluzby BHP,
ani spolecznego inspektora pracy, przewodniczacego zespolu
sposród pracowników wyznacza dyrektor.
5. W sprawach spornych rozstrzygajace jest stanowisko
przewodniczacego zespolu. Czlonek zespolu niezgadzajacy sie
ze stanowiskiem przewodniczacego moze przedstawic zdanie odrebne,
które odnotowuje sie w protokole powypadkowym.
6. Przewodniczacy zespolu poucza poszkodowanego lub
reprezentujace go osoby o przyslugujacych im prawach w toku
postepowania powypadkowego.
V. Zadania zespolu powypadkowego
1. Zbadac przyczyny i okolicznosci, które mogly miec wplyw
na powstanie wypadku.
2. Wysluchac wyjasnien poszkodowanego i wszystkich swiadków
wypadku.
3. Zasiegnac opinii lekarza lub innych osób, jesli zachodzi taka
potrzeba (np. odpowiednich
4. specjalistów, gdy doszlo do ulotnienia sie gazu, zalania z peknietej



rury, zatrucia pokarmowego).
5. Sporzadzic protokól powypadkowy.
VI. Zadania przewodniczacego zespolu powypadkowego
1. Kierowac praca komisji powypadkowej.
2. Zajmowac decydujace stanowisko w kwestiach spornych wyniklych
podczas prac zespolu.
3. Powiadomic osoby reprezentujace poszkodowane dziecko
o przyslugujacych im prawach w toku postepowania powypadkowego.
4. Dopilnowac poprawnosci sporzadzanej dokumentacji
powypadkowej.
5. Umozliwic czlonkom zespolu przedstawienie zdan odrebnych
i zamieszczenie ich w protokole powypadkowym.
6. Dopilnowac wlasciwego i terminowego sporzadzenia protokolu
powypadkowego (nie pózniej niz w ciagu 14 dni od daty uzyskania
zawiadomienia o wypadku).
7. Dopilnowac, aby protokól powypadkowy zostal podpisany przez
wszystkich do tego zobowiazanych, w tym dyrektora przedszkola.
8. Dopilnowac, aby z protokolem zostali zapoznani
rodzice/opiekunowie prawni poszkodowanego dziecka.
9. Dopilnowac, aby protokól powypadkowy zostal przekazany
upowaznionym do tego organom.
VII. Protokól powypadkowy
1. Z trescia protokolu powypadkowego i innymi materialami
postepowania powypadkowego zaznajamia sie rodziców/opiekunów
prawnych poszkodowanego maloletniego.
2. Jeden egzemplarz protokolu powypadkowego pozostaje w
przedszkolu. Protokól powypadkowy dorecza sie:
a) osobom uprawnionym do zaznajomienia sie z materialami
postepowania powypadkowego,
b) organowi prowadzacemu na jego wniosek,
c) kuratorowi oswiaty na jego wniosek.
3. Protokól powypadkowy podpisuja czlonkowie zespolu oraz
dyrektor.
4. Zastrzezenia do ustalen protokolu:
a) moga zlozyc osoby uprawnione do zaznajomienia sie z
materialami postepowania powypadkowego,
b) sklada sie w ciagu siedmiu dni od dnia doreczenia protokolu,
c) sklada sie ustnie do protokolu powypadkowego lub na pismie
przewodniczacemu zespolu,
d) rozpatruje organ prowadzacy,



e) moga dotyczyc w szczególnosci: niewykorzystania
wszystkich srodków dowodowych niezbednych do ustalenia stanu
faktycznego, sprzecznosci istotnych ustalen protokolu z zebranym
materialem dowodowym.
5. Po rozpatrzeniu zastrzezen do protokolu organ prowadzacy moze:
a) zlecic dotychczasowemu zespolowi wyjasnienie ustalen
protokolu lub przeprowadzenie okreslonych czynnosci
dowodowych,
b) wyznaczyc nowy zespól w celu ponownego przeprowadzenia
postepowania powypadkowego.
VIII. Obowiazki dyrektora
1. Zapewnic natychmiastowa pomoc lekarska i opieke dziecku,
które uleglo wypadkowi.
2. Powiadomic o wypadku na terenie przedszkola lub podczas zajec
organizowanych poza jego terenem:
a) pracownika sluzby BHP,
b) spolecznego inspektora pracy,
c) rodziców poszkodowanego dziecka: przy wypadkach
ciezszych – poinformowanie, ze zostalo wezwane pogotowie, bez
konsultacji z rodzicami; przy wypadkach lekkich –
ustalenie z rodzicem potrzeby wezwania pogotowia oraz
wczesniejszego przyjscia rodzica do przedszkola,
d) organ prowadzacy,
e) rade rodziców,
f) wlasciwego prokuratora i kuratora, jesli wypadek byl
smiertelny, ciezki lub zbiorowy,
g) wlasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego, jesli jest
podejrzenie zatrucia.
3. Zabezpieczyc miejsce wypadku w sposób wykluczajacy
dopuszczenie osób niepowolanych do czasu ustalenia okolicznosci i
przyczyn wypadku.
4. Podjac decyzje o naruszeniu miejsca wypadku, jesli wymaga tego
koniecznosc ratowania osób lub mozliwosc zapobiezenia grozacemu
niebezpieczenstwu.
5. Powolac zespól powypadkowy.
6. Wyznaczyc przewodniczacego zespolu powypadkowego.
7. Zbadac okolicznosci i przyczyny wypadku.
8. Sporzadzic dokumentacje powypadkowa.
9. Podpisac protokól powypadkowy.
10. Zapoznac z protokolem powypadkowym rodziców/opiekunów



prawnych poszkodowanego dziecka/poszkodowanego.
11. Doreczyc protokól powypadkowy wlasciwym organom.
12. Omówic z pracownikami placówki przyczyny zaistnialego
wypadku i podjac dzialania zapobiegawcze.
13. Wpisac wypadek do rejestru wypadków. Nalezy pamietac, ze
wszelkie decyzje zwiazane z leczeniem dziecka podejmuja rodzice.
Jesli nie beda wyrazali zgody na udzielenie pomocy medycznej
zaproponowanej przez przybylego do przedszkola lekarza, jedyne co
moze zrobic dyrektor, to zastosowac argumentacje i perswazje slowna.


