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Ptoceduta postępo§/ania w razie wpradku dziecka
w przedszkolu nr 1

Podstawa pfawna:

Roęoląądąenia Ministra E,dukaji Narodowe1 7 dnia 37 gadnia 2002 r. w Ęrawie bepiecryństwa i hi3ienry

w Pablicąrych i niePablic1nlch s1kołach i placówkach (,j. Dz.U. z 2020 t poz. 1601).

§1

Pracownik ptzedszkola, który powziĄ wiadomość o wypadku dziecka, niezlvłocznie zapelvtlilt

poszkodowanemu opiekę, w szczegÓlnoŚci:

1) wz1,wa pogotowie ratunkowe, korzystając z ogólnopolskiego numefu tatunkowego 112,

2) w miatę możliwości udziela posżkodowanemu pienvsze,j pomocy,

3) powiadamia dytektora ptzedszkola, a w pzypadku gdy jest to niemożliwe z urvagi na udzielanie

poszkodowanemu dziecku pomocy, wzy§/a śwradków wypadku do powiadomienia dyrektora

ptzedszkola,

4) ponieważ pozostawienie bez opiekl pozostałych dzieci powierzonych nauczycielor.ł,i jest

niedopuszczalne, należy powiadomić nauczyciela sąsiedniej grupy o konieczności objęcia dzieci

opieką.

§2

Dyrektor ptzedszkola powiadomiony o wypadku nie dopuszcza do zajęć\ub pfżerw-a,je, wlprowadzaląc
dzjeci z miejsca zagtozenia, jeżeli miejsce, w który,m są iub będą ptowadzone zalęcla, mclżc stwarzać

zagtc>żenie dla bezpieczeńs twa dziecj.

§3

O każdym wlpadku dytektot przedszkola powiadamia:

1) rodzicówposzkodowanegodziecka,

2) inspektota BHP,
3) ofgan ptowadz,ący przedszkole.

§4

O rvlPadku śmiertelnym, cięzkim i zbiorovTm d,r,,tektot przedszkola za-łłtadamja niczwłocznic ptokutatora
i kutatota oświaĘ.

§5

O wlpadku, do któtego doszło rv uryniĘg żatru,ci^,zawiaclamia się niezwłocznic Pańsnvowe!]o lnspektota

Sanitarnego,



§6

Dytektot przedszkola zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczajary dopuszczenie osób
niepowołanych.

§7

Dytektot ptzedszko|a powołuje zespół powypadkowy, w skład któtego wchodzi inspektot BHP otaz

pracownik Ptzedszkola nr 1.

§8

Zespoł powlpadkowy ptzeptowadza postępowanie powypadkowe r spotządza dokumentację
por,rlpadkową w §Im ptotokół powypadkowy.

Zespoł rv szczególności ustala okoliczności wlpadku i spotządza protokół powlpadkou.y

§9

Z treŚcląptotokołu powypadkowego i innymi matedałami postępowania pow,r,,padkowego zaznajamia się

todziców poszkodowanego dziecka,któny potrvierdzaj+ten fakt podpisem w pt<ltokole.

§10

Poszkodorvane dziecko musi zostać odebtane z ptzedszko\a ptzez rodzica, a dopóki rcdzic się nie zgłosi,

opiekę nad dzieckiem sptawuje nauczyciel.

§11

Po zaistniałym wlpadku nauczyciel dokonuje wpisu w,,Rejestrze wypadkóvi '

następuj ące informacj e:

1) imię i nazwisko dziecka,

2) data, godztna wlpadku
3) miejsce i okoliczności wlpadku

4) rodzaj utazu i jego opis

5) udzielona pomoc

ó) środki zapobiegawcze,

7) data, godzinaf forma powiadomienta rodziców,

8) podpis naaczyciela

11-3 11,pisicl n}Llsżą się znalcźc:

§12

Jeżeli vypad ek zdavył się lv czasie r.vyjścia, wycicczki organizowan ej poza telenem ptzedszkola, r,vsz1 stkie

stosowne decyzje podejmuje opiekun gtupy/kletownik rłycieczki i odpou.iada za nte.

§13

Rejestr rłl,padków znajdlje się u dyrektora Ptzedszkola nt 1 (zał. I).

DYR E KTo RprzdszkolanłWrszawie

Agnieszka Khśr}śka-Karczewska
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