
Procedura postępowania 
w razie wypadku na terenie przedszkola 

 
 

1. Nauczyciel albo inny pracownik przedszkola będący świadkiem wypadku lub 
poinformowany o wypadku niezwłocznie udziela poszkodowanemu pomocy – 
w miarę możliwości pierwszej pomocy przedlekarskiej – i wzywa karetkę 
pogotowia. Sposób udzielania pomocy uzależniony jest od potrzeb 
poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku. 

 
2. W przypadku braku możliwości udzielania pomocy lub wezwania karetki 

świadek wypadku lub osoba poinformowana o wypadku prosi o pomoc 
pierwszego napotkanego pracownika przedszkola. Nie może on odmówić 
udzielenia pomocy lub wezwania karetki. 

 
3. Świadek wypadku nie może pozostawić poszkodowanego bez opieki do czasu 

przybycia karetki lub innego opiekuna. 
 

4. Świadek wypadku lub inna osoba, która dowiedziała się o wypadku, 
niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola o wypadku albo prosi innego 
pracownika o poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora lub –            
w przypadku jego nieobecności na terenie placówki – zastępcę dyrektora.  

 
5. O każdym wypadku dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik 

zawiadamia niezwłocznie: 
- rodziców (opiekunów) poszkodowanego 
- pracownika służby BHP 
- społecznego inspektora pracy 
- organ prowadzący przedszkole 
- radę rodziców. 
 

6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie 
prokuratora i kuratora oświaty. 

 
7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 
 

8. W przypadku wystąpienia wypadków zwykłych, kiedy brak wyraźnych 
obrażeń, po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku 
nauczyciel lub dyrektor powiadamia rodzica o zdarzeniu, ustalając z nim 
potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica lub 
godziny odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia. 

 
9. W przypadku zaistnienia wypadku w danej grupie i konieczności zajmowania 

się przez nauczyciela zarówno poszkodowanym, jak i pozostałymi dziećmi, 
pracownik pomocniczy i obsługi, pracujący w danej grupie, przekazuje na 
polecenie nauczyciela pozostałe dzieci nauczycielowi z sąsiedniego oddziału. 
Nauczyciel może wskazać innego pracownika zobowiązanego do przekazania 
dzieci. 



10. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci pod opieką pracowników obsługi 
na dłuższy czas niż jest to konieczne do przekazania dzieci pod opiekę innego 
nauczyciela. 

 
11. Nauczyciel z sąsiedniego oddziału nie może odmówić przyjęcia dzieci do 

oddziału. Dopuszczalne jest podzielenie dzieci i umieszczenie ich                      
w pozostałych pracujących oddziałach, jeśli liczba dzieci w oddziale jest zbyt 
duża, aby nauczyciel zapewnił im należytą opiekę. 

 
12. W przypadku ciężkiego wypadku, jeśli grupa była świadkiem wypadku, 

wskazane jest, aby o wypadku równolegle z dyrektorem został powiadomiony 
psycholog przedszkolny. 

 
13. Dyrektor przedszkola powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi 

pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. Jeżeli w składzie 
zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby BHP ani społeczny 
inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik przedszkola 
przeszkolony w zakresie BHP. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik 
służby BHP ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu 
spośród pracowników przedszkola wyznacza dyrektor. 

 
14. w składzie zespołu może znaleźć się przedstawiciel organu prowadzącego, 

kuratora oświaty lub rady rodziców. 
 
15. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego 

zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem 
przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się            
w protokole powypadkowym. 

 
16. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową, w tym protokół powypadkowy. Z treścią protokołu 
powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 
zaznajamia się rodziców  (opiekunów) poszkodowanego dziecka. 

 
17. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor. Protokół 

powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się            
z materiałami postępowania powypadkowego. 

 
18. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor przedszkola. 

 
19. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego podmioty biorące 

udział w postępowaniu mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu ze 
względu na niewykorzystanie wszystkich środków dowodowych niezbędnych 
dla ustalenia stanu faktycznego lub wystąpienia sprzeczności dotyczących 
istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym. Zastrzeżenia 
składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie 
przewodniczącemu zespołu. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. 

 
 
 



20. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może zlecić 
dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub 
przeprowadzenie określonych czynności dowodowych lub powołać nowy 
zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego. 

 
21. Dyrektor przedszkola na najbliższym spotkaniu z pracownikami przedszkola 

omawia okoliczności i przyczyny wypadku, wskazuje prawidłowe zachowania   
i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych 
działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym 
wypadkom. 

 
22. Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem niniejszej procedury 

odpowiedzialna jest osoba a kadry kierowniczej, która jest w chwili wypadku   
w placówce – dyrektor lub jego zastępca. 

 

 
 


