PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA
WYPADKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
W ORZESZU - ZAWIŚCI:
1. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:
a. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, a w miarę możliwości
udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy
b. Wzywa karetkę pogotowia ratunkowego w przypadku utraty przytomności,
złamania, podejrzenia wstrząśnięcia mózgu u ucznia.
c. 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,
d. Niezwłoczne powiadamia dyrektora Szkoły.
2. O każdym wypadku dyrektor Szkoły lub nauczyciel pod opieką którego
przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego.
3. O ciężkim wypadku dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie organ
prowadzący i współpracującego z placówką pracownika służby bhp.
4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
5. W wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Szkoły
zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
6. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną
pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone.
7. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:
a. w skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz SIP lub inny pracownik przeszkolony
w zakresie bhp.
b. jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik bhp, w skład
zespołu wchodzi dyrektor Szkoły oraz SIP
c. w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego,
kuratora oświaty
d. przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go
w składzie zespołu przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły
wyznacza dyrektor,
e. zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację
powypadkową
f. 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,
g. z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania
powypadkowego zaznajamia się rodziców ( opiekunów prawnych )
poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole protokół oraz potwierdzoną polisę ubezpieczeniową doręcza się rodzicom

( opiekunom prawnym) poszkodowanego, którzy potwierdzają to podpisem
w protokole,
- organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza
się na ich wniosek,
- jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole
- w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym
doręczono protokół , mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu’
- zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie
przewodniczącemu zespołu.

