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WSTĘP 

 Corocznie w polskich szkołach dochodzi do około 65 tys. wypadków 
uczniów. Wśród tych wypadków zdarzają się wypadki ciężkie i śmiertelne. 

Najczęstsze przyczyny wypadków w placówkach 
oświatowych są spowodowane przez: 
• brak lub nieprawidłowy nadzór nad uczniami, 
• nieuwagę, 
• uderzenie nieumyślne, 
• pobicie. 
  



Za wypadek uczniowski uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku  
z  realizacją zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych (a 
więc również podczas wykonywania przez ucznia zwykłych czynności lub 
poleceń nauczyciela (lub w związku z nimi), a także wykonywanych bez 
polecenia nauczyciela, w czasie pozostawania ucznia na terenie placówki, 
np. podczas przerw, uprawiania przez ucznia rekreacji sportowej, a także 
w trakcie zawodów i treningów, wycieczek i wyjść szkolnych). 
 (art. 3 Ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych –  
Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). 

Wypadek przy pracy – definicja 



 
 
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  
i placówkach (DzU z dnia 22 stycznia 2003 roku, Nr 6, poz. 
69). 
 
 

Postępowanie w razie wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły lub 
placówki regulują przepisy: 



związek z pracą 

Elementami danego zdarzenia pozwalającymi zakwalifikować je jako 
wypadek przy pracy są: 

1. nagłość zdarzenia; 

2. związek z pracą; 

3. przyczyna zewnętrzna; 

4. powstanie szkody na osobie powodujące uraz  
lub śmierć. 



Podział wypadków 

Skutek: 
 
 

• lekki 
• ciężki 
• śmiertelny 

Liczba 
poszkodowanych: 

 

• indywidualny 
• zbiorowy 



 
 

Nauczyciel, który jest świadkiem wypadku lub zajścia, w którym są 
poszkodowani, jest zobowiązany do podjęcia czynności 
ograniczających skutki zdarzenia: 

1.Udziela wymaganej pierwszej pomocy medycznej lub zapewnia ją poprzez 
wezwanie pielęgniarki szkolnej, wezwania karetki pogotowia  (jeżeli obrażenia u 
poszkodowanego ucznia są poważne i wymagana jest natychmiastowa pomoc 
medyczna). 

2.Upewnia się (po udzieleniu pomocy przedmedycznej), czy uczeń może 
uczestniczyć w dalszych zajęciach, czy musi udać się do lekarza lub wrócić do 
domu. 



3. Powiadamia o wypadku rodziców poszkodowanego ucznia. 
* W wypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami lub niemożliwości ich 
przybycia do placówki zapewnia poszkodowanemu opiekę. 
 

 
4.Zabezpiecza (w miarę możliwości) miejsce wypadku. 

5.Powiadamia natychmiast dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność osobę kierującą 
placówką 
* Jeżeli powiadomienie bezpośrednie dyrektora albo osoby kierującej placówką 
 w danej chwili jest niemożliwe, to powiadamia pracownika służby BHP lub pracownika 
szkoły, z którym ma kontakt i który może przekazać tę informację dyrektorowi szkoły. 
 

6. Wypełnia kartę informacyjną o wypadku ucznia (załącznik nr 1) , która jest dostępna 
 w sekretariacie lub na stronie internetowej https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/ w zakładce 
pracownicy/emeryci – sprawy bhp przekazuje ją  zastępcy dyrektora szkoły, w razie 
nieobecności przełożonego, pozostawia w sekretariacie. 

https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/


Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne 
tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po 
udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi 
powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim:  
• potrzebę wezwania pogotowia, 
 • potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 
 • godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia 
 
Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem  
w elektronicznym dzienniku lekcyjnym podając datę i godzinę 
powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku lub sporządza notatkę 
służbową (załącznik nr 2) 
 
 

 

Czynności przy wypadkach 



• W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, 
niepokojące objawy) nauczyciel natychmiast powiadamia 
pielęgniarkę szkolną oraz wicedyrektora. Wicedyrektor wzywa 
pogotowie ratunkowe i natychmiast powiadamia rodziców 
poszkodowanego (Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia prosi 
o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego 
w najbliższej sali) 

• nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów  
z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą 
prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa uczniów 

• zabezpiecza miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności 
 i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy 

Czynności przy wypadkach 



WYPADEK UCZNIOWSKI -  PRZYKŁAD  

Do wypadku doszło w listopadzie 2004 roku. Na lekcji WF 16-letni uczeń po slalomie 
między tyczkami wpadł na niczym niezabezpieczoną ścianę. Po uderzeniu w nią głową 
doznał urazu kręgosłupa na odcinku szyjnym i niedowładu wszystkich kończyn. 
Nauczyciel, na którego lekcji doszło do wypadku, został skazany na pięć miesięcy 
więzienia w zawieszeniu na dwa lata. 
Według ustaleń śledztwa, nauczyciel ustawił metę slalomu w odległości ok. czterech-
pięciu metrów od ściany. Powołany do sprawy biegły ocenił, że odległość od ostatniego 
pachołka do ściany nie była bezpieczna. Według jego opinii, odległość, która 
zapewniłaby bezpieczeństwo uczniom, to ok. 10 metrów od mety slalomu do ściany. 
Przed wydaniem opinii biegły przeprowadził symulację, w której studenci - o 
warunkach fizycznych zbliżonych do poszkodowanego chłopca - przebiegli slalom 
ustawiony tak jak podczas feralnej lekcji. Ćwiczący, jeżeli pobiegli na 100% swoich 
możliwości, nie mieli możliwości zatrzymania się przed ścianą. 



Nauczycielka chemii wyznaczyła czterech siódmoklasistów do przeniesienia do pracowni 
pakunków przywiezionych przez kuriera. Jeden z nich upuścił paczkę na korytarzu. Z uszkodzonych 
szklanych opakowań wyciekły żrące chemikalia i chłopiec doznał oparzeń II i III stopnia, głównie 
nóg. Jak ustalono, obrażenia spowodowały kwasy azotowy i solny. 
Zaraz po wypadku wezwano straż pożarną i policję. Szkołę ewakuowano, a strażacy zutylizowali 
niebezpieczną substancję. Policja wszczęła wówczas dochodzenie pod nadzorem prokuratury. 
Jak poinformował  prokurator rejonowy ,w wyniku dotychczasowych ustaleń i po uzyskaniu opinii 
biegłych, nauczycielce przedstawiono zarzut nieumyślnego narażenia czterech uczniów na 
niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania u jednego z nich 
obrażeń ciała powodujących rozstrój zdrowia na okres powyżej siedmiu dni. 
"W naszej ocenie, nauczycielka wykazała się brakiem ostrożności. Miała świadomość, co 
zamawiała, i musiała się spodziewać, że właśnie takie preparaty zostaną dostarczone. Powinna się 
upewnić, co jest w paczkach, zanim oddała je w ręce ucznia" - powiedział prokurator. 
Podejrzana nie przyznała się do stawianego zarzutu, złożyła wyjaśnienia i przedstawiła swoją 
wersję wydarzeń. Grozi jej kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 
roku. Prokuratura nie zastosowała wobec niej środków zapobiegawczych. Wcześniej dyrektor 
szkoły zawiesił ją w pełnieniu obowiązków nauczyciela. 
 

WYPADEK UCZNIOWSKI -  PRZYKŁAD  



Nauczyciel w czasie lekcji o kwasach organicznych poinformował 
uczniów, że w przypadku polania ręki kwasem azotowym zauważą 
brązowanie tkanki, co jest cechą właściwą dla tego kwasu. Następnie 
nalał po kropli na nadstawione wewnętrzną stroną dłonie uczniów. 
Kazał odczekać chwilę, strząsnąć i opłukać ręce pod kranem w toalecie, 
bo w sali lekcyjnej nie było umywalki. W efekcie eksperymentu 80 % 
uczniów doznało poparzenia chemicznego, niektórzy z ranami 
otwartymi!. Miejscowy lekarz natychmiast zawiadomił dyrekcję, 
policję, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel 
miał kartę charakterystyki, zapoznał uczniów z ich treścią i zastosował 
jako zalecony opis hipotetycznego przypadku z podręcznika. 
Odpowiedzialność dyscyplinarną poniósł nauczyciel i dyrektor szkoły. 
Nauczyciel nie był chemikiem, kończył właśnie studia na wydziale 
fizyki, a dyrektor uznał, że może uczyć chemii.  

WYPADEK UCZNIOWSKI -  PRZYKŁAD  



UWAGA!!!!! 

• sprawdzić, czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne, pomoce 
naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane podczas zajęć, a 
także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia 
bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli sprzęt techniczny budzi 
zastrzeżenia, nauczyciel bądź inna osoba prowadząca zajęcia nie 
ma prawa z nich korzystać, a o zaistniałym zagrożeniu 
powiadamia dyrektora szkoły 

• Bezzwłocznie informować rodzica, dyrekcję o każdym zdarzeniu 
wypadkowym, potencjalnie wypadkowym, 

• Wypełnić kartę informacyjną o wypadku , 
• Sporządzić notatkę o powiadomieniu rodziców/opiekunów 

poszkodowanego (załącznik nr 2), 
 

 
 
 
 

 



UWAGA!!!!! 

• W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę  
o kontakt drogą telefoniczną, mailową lub bezpośrednio 
 w budynku Technikum nr 5. 
 
 

Marcin Śliz 
ul. Kilińskiego 25, pokój 106  
41-200 Sosnowiec 
Tel: 32 266 11 80 wew. 12 
e-mail: marcin.sliz85@gmail.com 
 
 
 
 

 



ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 
 

 


