INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI PO ZAISTNIENIU WYPADKU
UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI.
1. Postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku uczniowskiego.









Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub
w czasie przerwy- każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem natychmiast
wykonuje następujące czynności:
Doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego (pielęgniarki szkolnej),
zawiadamiając zaraz potem dyrektora (społecznego wicedyrektora).
Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą- prosi o nadzór nad klasą
kolegę uczącego w najbliższej sali lub pracownika obsługi.
Jeśli gabinet lekarski jest nieczynny, nauczyciel przekazuje poszkodowanego
dyrektorowi (społecznemu wicedyrektorowi), który już bierze dalszą
odpowiedzialność za udzielenie pomocy poszkodowanemu.
Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną
pomieszczenia lub urządzeń- miejsce wypadku należy pozostawić
nienaruszone w celu dokonania oględzin.
Jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (dyskoteki szkolne,
klasowe, itp.)- gdy nie ma dyrektora szkoły- nauczyciel sam decyduje
o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie
Ratunkowe oraz zawiadamia telefonicznie dyrektora i rodziców.
Jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki (biwaku)- wszystkie stosowne
decyzje podejmuje kierownik imprezy i odpowiada za nie.

2. Udzielanie pomocy medycznej na terenie szkoły:







Jeśli nastąpi nagłe pogorszenie się stanu zdrowia ucznia wzywane jest
pogotowie. Równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice ucznia.
Każde podanie uczniowi leków w szkole (w szczególnie uzasadnionych
przypadkach) powinno się odbywać na pisemne życzenie jego rodziców.
Rodzice powinni przedstawić pisemne zaświadczenie lekarskie określające:
nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i czas leczenia.
W szkole nie można poddawać ucznia żadnym zabiegom (nie dotyczy to
udzielania pomocy w nagłych wypadkach).
Jeśli uczeń zachoruje na terenie szkoły powiadamiani są rodzice. Mają oni
obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę medyczną.
W innych uzasadnionych przypadkach losowych (zagrożenia zdrowia i życia
ucznia) szkoła wzywa karetkę pogotowia. Uczeń zostaje powierzony opiece
lekarskiej i do momentu przybycia rodziców (prawnych opiekunów) towarzyszy
mu nauczyciel lub dyrektor szkoły.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69).

