
Procedura postępowania w razie drobnych urazów u ucznia na terenie  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni 

I. Do drobnych urazów zaliczamy: 

 Niewielkie otarcia, 

 Skaleczenia, 

 Ukąszenia przez owadów, 

 Małe stłuczenia, 

 Itp. 

 Kontuzje odniesione w czasie pobytu w szkole, ale zgłoszone nauczycielowi przez rodzica. 

II. W przeciwieństwie do wypadków nie wymagają sporządzenia procedury powypadkowej. 

III. Nauczyciel/pracownik szkoły obecny przy drobnym zdarzeniu ma obowiązek 

w zależności od zdarzenia: 

a) Udzielić pomocy przedmedycznej, 

b) Skierować poszkodowanego ucznia do gabinetu pielęgniarki pod opieką pracownika 

szkoły lub dwóch uczniów, 

c) Zapewnić poszkodowanemu opiekę na wypadek nieobecności pielęgniarki lub 

przekazanie ucznia wyznaczonej osobie np. z sekretariatu, 

d) Każdorazowo nauczyciel wychodzi z inicjatywą odprowadzenia ucznia 

z bólem do gabinetu pielęgniarki, ale jeśli zdarzenie, np. bolesne uderzenie, upadek  były 

dla ucznia bolesne tylko przez chwilę i po czasie 2-3 minut uczeń wrócił do zajęć/ zabawy 

nauczyciel ma obowiązek obserwować  zachowanie ucznia do końca danych zajęć 

i pokierować go do gabinetu pielęgniarki jeśli bolesność nie ustaje, 

e) Jeśli wizyta kończy się w czasie trwania danych zajęć w gabinecie pielęgniarki, nauczyciel 

informuje o zdarzeniu pisemnie za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie 

jednego z rodziców/opiekunów ucznia lub przekazuje informacje wychowawcy 

o zdarzeniu opisując sytuację, która miała miejsce na jego zajęciach. 

IV. Pielęgniarka szkolna : 

a) Udziela pomocy przedlekarskiej, 

b) Prowadzi rejestr pacjentów, 

c) Kontaktuje się z opiekunami telefonicznie natychmiast, ale tylko wówczas jeśli zaistniała 

potrzeba dalszych działań, 

d) Gdy  uczeń wraca na zajęcia, a uraz okazał się niewymagający dalszej interwencji 

medycznej w momencie wizyty  ucznia w gabinecie, do końca trwania czasu pracy w 

danym dniu, pielęgniarka ma obowiązek powiadomić pisemnie lub telefonicznie 

rodzica/opiekuna dziecka 

o drobnym zdarzeniu. 

V. Na prośbę dyrektora nauczyciel i pielęgniarka mają obowiązek sporządzić notatkę służbową 

z zaistniałego zdarzenia. 

VI. Jeśli do dyrektora szkoły zwróć się rodzic/opiekun z prośbą o wyjaśnienie zdarzenia w związku 

z drobny  urazem/zdarzeniem dziecka dyrektor prosi Społecznego Inspektora BHP o sporządzenie 

protokołu w celu zapoznania się z zaistniałym zdarzeniem. 

VII. Protokół otrzymuje rodzic/opiekun wraz z załącznikami do zapoznania się. 

VIII. Jak zostało zapisane w pkt. II W przeciwieństwie do wypadków drobne urazy  nie wymagają 

sporządzenia procedury powypadkowej więc nie zapoznanie się z protokołem lub jego nie 

podpisanie przez rodzica nie ma dalszych następstw. 

IX. Sporządzenie protokołu traktuje się jako zapoznanie rodzica/opiekuna ze zdarzeniem widzianym 

od strony szkoły: nauczyciela i pielęgniarki. 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020r. 


