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ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Przedszkola nr 9 Miś Uszatek w Wielkopo

mgr Grazyna Kołacka

Procedura wchodzi w Ęcie na podstawie Zarądzelia wewnętrmego dyrektora placówki

ZARZĄDZENIE NR l4naża w sprawie poĘpowania w sytuacji zaistnienia stanu zagrożenia

zdrowia lub zycia osoby w Przedszkolu nr 9 Miś Uszatek w Ostrowie Wielkopolskim

Podstawa prawna;

1. Rozporzqdzenie Ministłą Edukłcji Narodowej z dnią 3] października 2018r,

zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pubłicznych i

niepublicznych szkałach i placówkach (Dz. U. 2a]8, poz. 2l4})Kodełu Karny grt. ]62

(Dz.U.z 1997 nr 88 poz. 553)
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2, Kodeks Pracy, art- 207, art. 209, art.224, art. 234 Oz.U, z 1998 nr 21 poz. 94)

J. Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socialnej z dnia 26 września ]997 r, u'

sprau,ie ogolnych przepisów bezpieczeństv,a i higieny praq) (Dz.I,]. z 2003 r. hr ] 69,

poz. l650)

4. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji i Nauki z tlnia 3 lutego 200ór. v, sprawie uzyskanict

iuzupełniełlia przez osoby dorosłe v,ieclzy ogólnej, aniejętności i hł,alifikacii

zawodowych v,formach pozaszkolrrych (Dz. U. z dnia 27 ltltego 2006r.)Na podstav,ie

art. 68c ust. ] ustav})z dnią 7l.ł,rześnia ]991 r. o sllslemie ośł+'iaty (Dz. U. z 2004 r.

tr{r 256,poz. 2572, z późn. zm,2)

j. (Jstawa o Państułow},m Rattlwnictl,ie }VIed,vcznym z dnia 8 września 2006 r.

(Dz.U.06. l 9 ] .1 41 0 -+ z dnia 20 października 2a06 r. z późn, zm.)

Definicja:

Wypadek - nagłe zdaruenie powodujące uraz. rłlrrvołane przyczyną zewnętrzną"

które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka (osoby,) pod opieką przedszkola:

- na terenie przedszkola:
- pozaterenem przedszkola (wl,cieczki. rvyjścia pod opieką nauczycieli ).

Definicja musi mieć spełnione następujące przesłanki:

1, Zdarzenie powinno b_vć nagłe - przez nagłość zdarzenia rozumie się

natychmiastowe ujawnienie się przyczyny w},\,vołującej określone

skutki np.: porazenie prądem. upadek z r.łysokości. potknięcie się,

upadek na schodach. poślizgnięcie się na rnokrej posadzce.

ż. w}.rryołane przyczyną zewnętrzną - do ktorej mozna za|iczyc w

szczególności siły prz,v-rody. działania masz,vn lub innych urządzeń

oraz działanie inn,vch osob. w t,vm innych dzieci.
3. Powodujące uraz lub śmierć

Cele procedury:

Zapewnienie profesjonalnych dzińań pracolvnikolv przedszkola gwarantujących

poszkodowanej osobie w tym dziecku należl,tej opieki i niezbędnej pomocy.

Zakres:

Procedura obeimuje i reguluje działania pracorvników przedszkola lv sytuacji

zaistnienia rłl,padku na osobie r,v tym na dziecku

Osoby odpowiedzialne:

Dyrektor
Nauczyciele
Pracownicy niepedago giczni

Opis działania:

Pracownik przedszkola. któr,v zauważył wypadek osoby w tym wypadek dziecka:



1.

1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanefilu opiekę. w szczególności dba o

bezpieczeństr,vo sr,voje. dzieci oraz innych pracorvnikorv. Ocenia stan poszkodowanego

dziecka, jeśli jest to konieczne sprowadza fachową pomoc medyczną. a w miarę

mozliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy (załącznik nr 1 - Ogolne zasady

postępowania przy udzielaniu pierwszej pomoc,v poszkodolvanym w r.łrypadkach),

2. Nie rozpoczyna zajęć lub przerywa je rvypror,v adzając dzieci z miejsca zagrożenia^

jezeli miejsce" rv którym są lub będą prowadzone zajęcia moze stwarzać zagrozenie dla

bezpieczeństlva dzieci.

3. Niezw-łocznie powiadamia dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji.

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia - prosi o nadzór nad swoimi wl,chowankami
nauczyciela uczącego w najbliższej sali.

O każdym rł,ypadku zagrażającym powaznie zdrorviu lub zycitt osoby w tym

poszkodowanego dziecka dyrektor przedszkola lub nauczyciel pod opieką, którego

przebywało dziecko lv chrł,ili wypadku, powiadamia rodziców tegoż wychowanka.

Zawiadamia on również Zespoł Ratorvnictwa Medycznego (999) Fakt ten

zostajeopisany w Karcie r.łypadku (załacznik nr, 2- Karla ąl,padku) i wpisany do

Rejestru ul,padkórł, (zńącznik nr 3- Rejestr lłl,padkórv).

W sltuacji wystąpienia wypadku niezagrażającego zdrowiu lub życiu
poszkodowanego dziecka (brak rłyraznych obrażeń - np. r,vidoczne tylko lekkie

zaczerwienienie, zadrapanie. lekkie skaleczenie. siniak. guz), po udzieleniu pierwszej

pomocy. nauczyciel lub dyrektor porviadamia rodzica o zdarzeniu przy odbiorze

dziecka z placorvki. W s;tuacji, gdy stan dziecka w czasie poby,tu rł, placowce

pogorszy się" telefonicznie por,viadamia rodzica/opiekuna prawr}ego o zaistniałej

sytuacji i ustala potrzebę rvcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru dzieckaz
przedszkola rv dniu zdarzenia.

O każdym wypadku zagrażającyln zdrorvitl lub zyciu dziecka dyrektor przedszkola

zawiadamia niezr,vłocznie organ prowadzący i wspołpracującego z przedszkolem

specjalistę słuzby bhp.

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym (minimum 2 dzieci o podobnych

objar,vach i przyczynach rłypadku) dyrektor przedszkola zarł,iadamia niezwłocznie

Prokuraturę i Kuratora Oświaty.

O r,vypadku, do którego doszło w r,lynikrr zatrucia. dyrektor przedszkola zarviadamia

ni ezr,r, łoczn ie państwow e go Inspektora s anitarne go.

J.
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6. Jeżeli rvypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub

utządzeń, miejsce w;,padku pozostarvia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do

czasu dokonania oględzin lub rłykonania szkicu przez Zespoł Polł,ypadkowy.

7, Jezeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizorł,anej poza terenem

przedszkola. wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik

wycieczki i odpowiada za nie.

8. Dyrektor przedszkola powołuje członków Zespołu Powypadkowego:

1) w skład Zespołu Porłypadkowego wchodzi współpract!ący z przedszkolem

specjalistę słuzby BHP oraz Społeczny Inspektor Prac,,-. W syttracji gdy jedna z

tych osob nie moze brać udziału w pracach zespołu, dyrektor ma obowiązek

powołać w jej miejsce pracow"nika przedszkola przeszkolonego w zakresie

BHP.
2) jeżeli w składzie zespołu nie moze uczestniczyć specjalista słuzby BHP jak i

Społeczny lnspektor Pracy. w skład zespołu wchodzi dyrektor przedszkola oraz

pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie BHP,
3) w składzie zespołu moze uczestniczyć przedstawiciel Organu Prowadzącego,

Kurator Oświaty oraz przedstalviciel Rady Rodzicorł,.

4) przer.vodniczącym Zespołu jest specjalista słuzb,v BHP. a jeśli nie ma go w

składzie Zespołtr - Społeczny Inspektor Pracy, a w pgypadku jego braku

wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola przeszkolon;' w zakresie

BHP,
5) Zespoł przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację

porłypadkową;
a) przesłuchuie świadkorv wypadku i sporządza protokoły przesłuchania;

iezeli śrviadkami są dzieci - przesłuchanie odb,vrva się w obecnoŚci

wycholvarł,cy lub rodzica (opiekuna prawnego) . a protokół przesłuchania

odcz,,-,tuje się lv obecności dziecka - ślviadka i jego rodzicorł, (opiekunow

prarvnych)

b) sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytrracji

określonej w pkt 8)

c) uzyskrrje pisemne oświadczenie nauczyciela. pod opieką którego dziecko

przebyw-ało w-czasie. gdy zdarzył się lvypadek

d) uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrazeń i określeniem

rodzaju wypadku
e) sporządzaprotokoł porłypadkowy wg wzoru (załącznik nr 4)

t) protokoł powypadkorł,] podpisują członkowie Zespołu oraz d,vrektor

przedszkola
6) w sprarł,ach sporn,vch rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego

zespołu; członek zespołu" ktory nie zgadza się ze stanowiskiem
przelvodniczącego. nloze złożyc zdanie odrębne. które odnotowuje się w
protokole porłypadkow}ffi ,



7) przewodniczący Zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o

przysłrrgujących im prarvach w toku postępowania powypadkowego, (Wzor

oświadczenia stanowi załącznik m 5),

8) z treścią protokołu pow}-padkowego i innymi materiałami postępowania

powypadkowego zaznajwn\a się rodziców (opiekunow prawnych)

poszkodowanego wychowanka, ktorzy potwierdzają ten fak-t podpisem w

protokole
a) protokoł doręcza się rodzicom (opiekunom prawnyrn) poszkodowanego

dziecka, ktorzy potwierdzają to podpisem w,protokole.

b) Organowi Prowadzącemu i Kuratorolvi Ośrviaty protokoł powypadkor,ły

doręcza się na ich wniosek,
c) jeden egzemplarz protokołu porvypadkowego pozostaje w przedszkolu,

d) rł, ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pow.ł,padkowego osoby.

ktorym doręczono protokół" mogą złożyć zastrzeżerua do ustaleń

protokołu (są o tym informowani przy odbieranirr protokołu)-

e) zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na

piśmie przewodniczącemu zespołu.

0 zastrzeżenia mogą dotyczyć ił, szczególności:
- niewykorzystania wszystkich środkow, dorł,odowych niezbędnych

dla ustalenia stanu fakt,vcznego

- sprzeczności istotnych ustaleń protokołrr z zebranym materiałem

dołvodowym !

8) zasttzeżeria rozpatruje organ prowadząc,v .

h) po rozpatrzeniu zastrzezeń Organ Prowadzący przedszkole moze:

- zlec ić dotyc hczaso\Ą,emu Ze społowi wy-j aśnienie ustal eń protokołu

lub przepron,adzenie określonych czynności dowodo*ych
- powołać nowJ Zespoł celern ponownego przeprorł,adzenia

postęporvania powypadkowe go

11. Dyrektor przedszkola prorł,adzi Reiestr Wypadkow wg wzoru okreŚlonego

w rozpotządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 pażdziemlka 2018r.

zmieniającę rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placorvkach (Dz. U. 2018, poz. 214a),

l2. Dyrektor przedszkola omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny

wypadkow oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im.

Techniki i narzędzia rrronitorowania:

1. Obserr,vacja (sale, urządzenia i r.łyposazenia budynku i terenu przedszkola) - pod

względem BHP.
2. Analizadokumentacji (Rejestr wypadkow. Protokoły powypadkowe).

3. Sprawdzanie i uzupełnianie apteczek pierwszej pomocy


