
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora ZSP w Smardzewicach nr 11/2018                                               

                                   PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY 
 
Podstawa prawna: 
      1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 
2006  Nr 191 poz. 1410 ze zm.) 
• 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.10.2018r zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach  w spawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach ( D z. U. 2018 poz. 2140)  

 
I. Procedura ma zapewnić dzieciom właściwą opiekę poprzez udzielanie im pierwszej 
pomocy przedlekarskiej w stanie nagłego zagrożenia ich zdrowia lub życia. 
Procedura dotyczy zasad i zakresu czynności podejmowanych w celu ratowania życia dziecka, 
przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej. 
II. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 
1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani do wcześniejszego odebrania dziecka ze 
szkoły w przypadku podejrzenia choroby dziecka, która nie wymaga udzielenia 
pierwszej pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.). 
2. Nauczyciele: mają obowiązek znać normy i zasady postępowania w przypadku konieczności 
udzielenia dziecku pierwszej pomocy. Świadomość odpowiedzialności za życie i zdrowie 
powierzonych swojej opiece dzieci oraz troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków 
powinna być najważniejsza we wszelkich działaniach. 
3. Pracownicy szkoły: są zobowiązani do udziału w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, zapoznania się z obwiązującymi przepisami w zakresie zasad postępowania w 
przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy i do ich przestrzegania. 
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom sprawnie 
funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do jej udzielenia. 
Wszyscy pracownicy szkoły muszą posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej 
III. Sposób prezentacji procedury 
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na grupowych zebraniach 
organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego. 
IV. Opis procedury 
1. Pierwsza pomoc przedlekarska (pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 
dziecka) polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz wykonaniu 
czynności podejmowanych w celu ratowania dziecka, w tym również z wykorzystaniem 
wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, 
dopuszczonych do obrotu w Polsce. 
2. W przypadku zaistnienia wypadku  pracownik, który zauważył zdarzenie lub jest jego 
świadkiem, jest zobowiązany w pierwszej kolejności zapewnić opiekę poszkodowanemu 
dziecku poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej, a następnie udzielić pierwszej 
pomocy przedlekarskiej. 
3. Wypadek jest zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub 
śmierć. Uraz jest uszkodzeniem tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania 
czynnika zewnętrznego (czynnika niebezpiecznego). Uszkodzeniem ciała jest naruszenie 
anatomicznej ciągłości tkanek lub narządów, wywołujące zakłócenie ich czynności lub 
czynności całego organizmu. Wypadek, w wyniku którego nastąpiło 



ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne 
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także 
choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, albo trwałe, istotne 
zeszpecenie lub zniekształcenie ciała to wypadek ciężki. 
4. Wzywający pogotowie ratunkowe jest zobowiązany udzielić pracownikowi pogotowia 
ratunkowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy 
poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza, 
ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego. 
5. Pracownik  będący świadkiem zdarzenia lub pracownik, który je zauważył, jest zobowiązany 
zabezpieczyć miejsce wypadku i w razie konieczności wyprowadzić 
pozostałe dzieci z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego 
osobiście, powinien wezwać osobę, która wykona te czynności. 
6. Wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. 
7. Wykaz pracowników  przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej umieszczony jest przy apteczkach. 
8. Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedlekarskiej powinna udzielić tej pomocy 
zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
9. Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być wykonywane do 
czasu podjęcia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przybyłego na miejsce 
zdarzenia ratownika lub też do czasu rozpoczęcia medycznych czynności ratunkowych przez 
przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego. 
10. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego do obowiązków udzielającego 
pierwszej pomocy przedlekarskiej należy w szczególności wykonanie w razie 
konieczności opatrunku, ułożenie dziecka w bezpiecznej pozycji, wykonanie 
sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia życia. 
11. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i 
wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem. 
12. W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez nauczyciela prowadzącego 
w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze opiekuńcze z grupą wychowanków  
jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci. 
13. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne. 
14. O zaistnieniu wypadku w szkole niezwłocznie powiadamia się dyrektora szkoły. 
15. Postępowanie po zaistnieniu wypadku  regulują przepisy Rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
16. W razie wystąpienia lekkiego uszkodzenia ciała (małe skaleczenia, niewielkie otarcia, 
zasinienia) niewymagających udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących 
stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub dziecka, nauczyciel za zgodą rodzica może dokonać 
niezbędnych czynności mających na celu udzielenie dziecku pomocy. 
17. O każdym wystąpieniu lekkiego uszkodzenia ciała nauczyciel będący świadkiem zdarzenia 
lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia 
rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora . 
18. Lekkie uszkodzenie ciała nie stanowi wypadku. 
19. W przypadku wystąpienia lekkich uszkodzeń ciała u dzieci będących pod opieką 
szkoły typu otarcie naskórka nie sporządza się dokumentacji powypadkowej.  
20. W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy 
przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie 
powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka i informuje ich o konieczności wcześniejszego 
odebrania dziecka ze szkoły. 
 
 
 



 
 Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Dyrektora ZSP w Smardzewicach nr 11/2018                               

 
          POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  UCZĘSZCZA   
DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97 
poz. 
674 ze zm.), 
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 
69 ze zm.), 
4. Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez 
nauczycieli w 
szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r. 
I. Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, 
podczas jego pobytu w szkole. 
Procedura reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w szkole określa 
sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku 
do chorych dzieci. 
II. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 
1. Rodzice (opiekunowie prawni): 
a) przyprowadzają do szkoły dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów, 
b) w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je ze szkoły 
w ustalonym przez procedurę trybie, 
c) upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka ze szkoły, 
d) podają prawidłowy i aktualny numer telefonu. 
2. Nauczyciele: 
a) odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych, 
b) stosują się do obowiązujących procedur, 
c) informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka, 
d) powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka, 
e) prowadzą działania prozdrowotne. 
3. Dyrektor: 
a) monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, 
w tym ochronę zdrowia dzieci, 
b) podejmuje starania w celu zorganizowania w szkole profilaktycznej opieki zdrowotnej dla 
dzieci. 
III. Sposób prezentacji procedur 
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły 
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 
organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego. 
IV. Opis procedury 
1. Leki w szkole mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby 
umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji szkolnej. 



2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie 
z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym. 
3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków  należy: 
a) zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia 
lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie 
placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania, 
b) wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do kontroli 
cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych 
dziecku choremu na astmę, 
c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz 
upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych, 
d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych 
dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania 
leku dziecku, z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych 
leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, 
daty i godziny podania oraz dawki, a druga nadzoruje ww. czynności; obydwie 
wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie 
tej czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Dyrektora ZSP w Smardzewicach nr 11/2018                 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                       PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178 
poz.1380 ze zm.), 
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 
109 poz. 719). 

I. Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci podczas wystąpienia zagrożenia 
pożarowego. 
Doskonalenie umiejętności działania pracowników w momencie powstania pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia. 
II. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 
1. Nauczyciele: mają obowiązek sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają 
bezpieczeństwu dzieci. W przypadku zauważenia pożaru są zobowiązani do przestrzegania 
zasad ewakuacji. 
2. Dyrektor: odpowiada za zorganizowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w oddziale przedszkolnym. 
III. Opis procedury 
1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny 
pomieszczenia, sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu 
dzieci. 
2. Nauczyciel i pozostali pracownicy  w przypadku zauważenia pożaru są zobowiązani do 
zachowania spokoju, niewywoływania paniki i natychmiastowego zaalarmowania 

innych osób okrzykiem: „Uwaga - ewakuacja”, a następnie do powiadomienia 
dyrektora lub osoby go zastępującej. 
3. Dyrektor lub inny upoważniony pracownik są zobowiązani do powiadomienia straży 
pożarnej i zarządzenia ewakuacji obiektu. Dzwoniąc po straż pożarną (telefon alarmowy 
998 lub 112), należy określić: 
a) gdzie się pali (adres, nazwa obiektu, piętro), 
b) co się pali (np. pomieszczenie biurowe, dach, śmietnik), 
c) czy istnieje zagrożenie dla ludzi, 
d) podać imię i nazwisko, a także numer telefonu, z którego wzywa się straż pożarną. 
4. Nauczyciele wraz z dziećmi i personelem opuszczający obiekt z powodu pożaru powinni 
zachować spokój i bez wyprzedzania czy podbiegania najkrótszą drogą opuścić 
budynek zgodnie z planem ewakuacji. 
5. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy przystąpić do działań ratowniczo-gaśniczych 
podręcznym sprzętem gaśniczym. 
6. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy 
przybyłej jednostki i udzielić niezbędnych informacji. 
7. Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że: 
a) w pierwszej kolejności należy ratować ludzi, 
b) trzeba wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem, 
c) nie wolno otwierać bez potrzeby drzwi, okien i innych otworów w budynkach objętych 
pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu ognia, 
d) nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy 
palnych i substancji chemicznych reagujących z wodą, np. karbidu, sodu, potasu 
i innych. 
8. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania 
otwartego ognia. 
9. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz używania grzałek 
elektrycznych, piecyków, podgrzewaczy bez zgody dyrektora z wyjątkiem miejsc do 
tego przeznaczonych. 



10. Awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi w celu usunięcia ich przez 
osoby uprawnione. 
11. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły są zobowiązani: 
a) mieć aktualne potwierdzenie odbycia szkolenia BHP, w tym szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego, 
b) znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje, w tym instrukcję w razie 
powstania pożaru, 
c) znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg 
ewakuacyjnych, 
d) umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz znać swoje obowiązki 
i procedury postępowania na okoliczność różnych zagrożeń, w tym zagrożenia 
pożarowego, 
e) w trakcie alarmu pożarowego (próbnej ewakuacji) stosować się do wytycznych 
zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przedszkola, 
f) stosować zapisy instrukcji ewakuacji szkoły wprowadzonej odrębnym zarządzeniem 
dyrektora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       


