Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA
WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA
W DOBCZYCACH

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi
zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i
przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu
informacji zamieszczanych
w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 105 poz. 870).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
trybu uznawania zdarzenia powstałego
w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej
zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. (Dz. U. Nr 236, poz. 1992)
4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673).

I. Wypadek ucznia
§1
W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi nauczyciel
prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowanymi, czy też nauczyciel
zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia.
§2
Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, urządzenia
techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć, a także
pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny
budzi zastrzeżenia nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać w
pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast powiadamia dyrektora szkoły
lub jego zastępcę, a w razie ich nieobecności osobę zastępującą.
§3
Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, nie wymagającego interwencji lekarza
(powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia itp.)
1) Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do sekretariatu celem udzielenia
pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze lekkim odprowadzić może
inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej;
2) ucznia należy odprowadzić do sekretariatu, gdzie pomocy udziela osoba mająca
przeszkolenie w tym zakresie;
3) W uzasadnionych przypadkach o zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje

dyrektora szkoły;

4) Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi nauczyciel
natychmiast wycofuje je z użytkowania;
5) Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się, czy uczeń nie jest chory
na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić
niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia;
6) Zdarzenie powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu
powypadkowego.
§4
Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza:
1) Po stwierdzeniu, że wypadek któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej pomocy należy
doprowadzić go do sekretariatu szkoły lub wezwać ją na miejsce zdarzenia;
2) W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej należy natychmiast wezwać pogotowie
ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły;
3) Do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone
w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności
ratujące zdrowie i życie ucznia;
4) Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona powiadamia o wypadku rodziców
(opiekunów prawnych) ucznia, inspektora bhp, w szczególnych przypadkach organ
prowadzący;
5) Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą
przyczyny jego powstania (załącznik nr 1). Z prac komisji spisywany jest protokół
(załącznik nr 2), który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych
zdarzeń;
6) Wypadek jest wpisywany do rejestru (załącznik nr 3), a wnioski komisji są omawiane na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
§5
Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub ze
skutkiem śmiertelnym:
1) W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast wezwać
pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy
przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie
ucznia;
2) Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce
dyrektora szkoły;
3) Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona informuje o zdarzeniu rodziców
(opiekunów prawnych) policję, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid, oraz organ
prowadzący;
4) Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe
pełne ustalenie okoliczności i przyczyny zdarzenia;
5) Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą
przyczyny jego powstania (załącznik nr 1). Z prac komisji spisywany jest protokół, który
musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń (załącznik nr 2);
6) Wypadek jest wpisywany do rejestru wypadków (załącznik nr 3), a wnioski komisji są

omawiane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

II. Wypadek pracownika
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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§6
Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien
poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.
Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć
miejsce wypadku w sposób wykluczający:
1) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych;
2) uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w
związku z wypadkiem zostały wstrzymane;
3) dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również
zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają
odtworzyć jego okoliczności.
Zgodę na dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze
koordynatorem art. bezpieczeństwa, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po
sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.
Zgodę na dokonanie zmian w miejscu wypadku w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego,
ciężkiego lub zbiorowego wyraża pracodawca po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i
prokuratorem.
Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3
i 4, jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia
grożącemu niebezpieczeństwu.
Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ustala zespół
powypadkowy, w którego skład wchodzi inspektor bhp oraz inny nauczyciel powołany do prac
w komisji.
Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany
przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a w szczególności:
1) dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń
technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy
i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
2) jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku;
3) wysłuchanie poszkodowanego i spisanie wysłuchanych wyjaśnień;
4) wysłuchanie i zapisanie wyjaśnień świadków wypadku;
5) zasięgnąć opinii lekarza, oraz w razie potrzeby innych specjalistów;
6) zebrać inne dowody dotyczące wypadku;
7) dokonać kwalifikacji prawnej wypadku;
8) określić wnioski i środki profilaktyczne.
Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż
w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i
przyczyn wypadku (załącznik nr 4), zwany dalej „protokołem powypadkowym”, według wzoru
ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy.
Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego

sporządzenia.
10. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie dostarcza poszkodowanemu
pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego członkom rodziny zmarłego pracownika.
11. Wypadki przy pracy rejestrowane są w: „Rejestrze wypadków przy pracy” (załącznik nr 5).

III. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA przy udzielaniu pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach
§7
1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym
obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego).
2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.
3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.
4. W przypadku stwierdzenia, że nie potrafimy udzielić pierwszej pomocy, należy zorganizować ją
zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.
5. Poszkodowanemu należy zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej
sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.
6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo
zaopatrzyć.
7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia
i innych poważnych urazów – bezwzględnie należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).
8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.
9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.
10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej
(tabletki).
11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać
pozycji poszkodowanego.
12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.
Procedura wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2013 roku.

Dyrektor szkoły

