PROCEDURY POSTĘPOWANIA W NAGŁYCH WYPADKACH
(SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA, NAGŁEGO ZACHOROWANIA I
KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY)
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W GRABÓWCE

I. W przypadki zaistnienia lekkiego wypadku dziecka, nie wymagającego interwencji
lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.)
1.

Po stwierdzeniu zdarzenia należy udzielić dziecku pierwszej pomocy.

2.

O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora przedszkola.

3.

Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność sprzętu nauczyciel
natychmiast wycofuje go z użycia.

4.

Powyższe zdarzenie nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu
powypadkowego.

II. W przypadku zaistnienia wypadku dziecka wymagającego interwencji lekarza.
1. Pracownik przedszkola, który był świadkiem zdarzenia udziela dziecku pierwszej
pomocy przedmedycznej.
2. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ wychowanek, wymaga specjalistycznej
pomocy należy wezwać pogotowie ratunkowe .
3. Świadek wypadku powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
4. Dyrektor powiadamia o wypadku organ prowadzący, rodziców (opiekunów prawnych)
dziecka oraz inspektora BHP.
5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor przedszkola powołuje komisję badającą
przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać
wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.
6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu
rady pedagogicznej.
III. W przypadku zaistnienie 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 przebywające w miejscu
zdarzenia podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie dziecka.
2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący
wzywa na jego miejsce policję i dyrektora przedszkola oraz zabezpiecza miejsce
zdarzenia.
3. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (prawnych opiekunów), organ prowadzący
oraz organ nadzoru pedagogicznego ( Kuratorium).
4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe
pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor przedszkola powołuje komisję badającą
przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać
wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.
6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu
rady pedagogicznej.
IV. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba udzielenia wychowankom pierwszej pomocy
przedmedycznej.
1. Pierwszej pomocy przedmedycznej udziela głównie nauczyciel.
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji
medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej
pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do
sytuacji zagrożenia życia.
3. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest niedopuszczalne.
4. W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela pracującego w tym czasie z większą
grupą dzieci, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.
Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.
5. W przypadku małej skuteczności udzielanej pomocy należy bezzwłocznie poinformować
dyrektora, który natychmiast powiadamia rodziców ( opiekunów prawnych) oraz w razie
konieczności pogotowie ratunkowe.
6. Po przybyciu do przedszkola rodzice ( prawni opiekunowie) lub lekarz pogotowia
ratunkowego przejmuje odpowiedzialność za dziecko. Przedszkole udziela tym osobom
wszelkiej koniecznej pomocy.

