PROCEDURA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ
INTERWENCYJNYCH
Dotyczy przypadku gdy na terenie Przedszkola zdarzy się dziecku
nieszczęśliwy wypadek.
O każdym wypadku dyrektor Przedszkola lub nauczyciel pod opieka którego
przebywa dziecko w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego.
Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę
oraz godzinę powiadomienia matki/ojca dziecka o wypadku.
Podczas lekkich obrażeń ( otarcia, skaleczenia)
NAUCZYCIEL:
1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę.
2. Powiadamia dyrektora placówki.
3. Powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń
ustalając z nim:
a) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
b) godzinę odbioru dziecka z Przedszkola w dniu zdarzenia.
Informacje o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza w formie notatki
na karcie „Ważne wydarzenia” .
Podczas poważnego wypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy):
NAUCZYCIEL:
1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę.
2. Powiadamia dyrektora placówki.

3. Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym
wypadku.
4. Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji
lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje
zgodnie z sugestią rodziców).
5. Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji
lekarskiej
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6. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
DYREKTOR:
1. O każdym wypadku dyrektor Przedszkola zawiadamia niezwłocznie organ
prowadzący i współpracującego z Przedszkolem pracownika służby BHP.
2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Przedszkola zawiadamia
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor zawiadamia
niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia
lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia sie nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza
je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół kryzysowy.
5. Jeżeli wypadek zdarzył sie w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem
Przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik
wycieczki i odpowiada za nie.
6. Dyrektor Przedszkola powołuje członków zespołu kryzysowego:
a) w skład zespołu wchodzi dyrektor, nauczyciel, przedstawiciel BHP
b) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację
powypadkową;

-

rozmawia
lub

z

poszkodowanym

dzieckiem

wychowawcy/pedagoga/psychologa)

(w

sporządza

obecności

rodzica

protokół,

notatkę

z rozmowy,
- rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły z rozmów; jeżeli
świadkami są dzieci, rozmowa odbywa się w obecności wychowawcy lub
pedagoga/psychologa przedszkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się
w obecności dziecka i jego rodziców,
- uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieka którego dziecko
przebywało w czasie, gdy zdarzył sie wypadek,
- sporządza protokół powypadkowy wg wzoru który podpisują członkowie
zespołu oraz dyrektor Przedszkola.
7. Dyrektor
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w rozporządzeniu MEN z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
8. Dyrektor omawia z pracownikami Przedszkola okoliczności i przyczyny
wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

