
Procedura udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

  

1. Po stwierdzeniu, że uczeń uległ wypadkowi, należy niezwłocznie doprowadzić 
ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją na miejsce zdarzenia. 
Nauczyciel, który ma lekcje, telefonicznie bądź osobiście prosi  o pomoc w 
odprowadzeniu ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej innego nauczyciela lub 
pracownika szkoły. 

2. Pod nieobecność pielęgniarki szkolnej pomocy udziela nauczyciel prowadzący 
zajęcia, wychowawca klasy, pedagog szkolny, psycholog lub inny pracownik 
szkoły. 

3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających 
kwalifikacji medycznych ogranicza się do: 

• ocenienia sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia 

• ocenieniu stanu poszkodowanego 

• wykonania opatrunku 

• wezwaniu pomocy lub wyspecjalizowanej pomocy medycznej, jeśli jest 
taka potrzeba 

• zabezpieczenia poszkodowanego przed możliwością dodatkowego 
urazu lub uszkodzenia 

• przystąpienia do akcji ratowniczej (ułożenia dziecka w bezpiecznej 
pozycji, wykonania sztucznego oddychania i masażu serca) 

• niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia. 

4. W sytuacji udzielenia pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym czasie 
zajęcia  z większą grupa uczniów, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna 
dla pozostałych uczniów. Pozostawienie reszty klasy bez opieki jest 
niedopuszczalne. 

5. Pielęgniarka lub osoba udzielająca pomocy natychmiast powiadamia rodziców 
(opiekunów prawnych) ucznia oraz pogotowie ratunkowe, jeżeli istnieje taka 
potrzeba. 

6. Po przybyciu do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) przejmują 
odpowiedzialność za dziecko. 

7. W razie konieczności przewiezienia dziecka do szpitala przez pogotowie 
ratunkowe, opiekę nad nim sprawuje rodzic, jeżeli zdążył już dotrzeć do szkoły. 
W innym przypadku razem z dzieckiem do szpitala musi jechać pracownik 
pedagogiczny szkoły (wychowawca, pedagog szkolny, psycholog, nauczyciel). 

8. W sytuacji, gdy uczeń jest przewlekle chory i wymaga podania leku, rodzice są 
zobowiązani do pisemnego poinformowania jakie leki dziecko przyjmuje 
(dawka, sposób podania) oraz przedłożenia zalecenia lekarskiego. 

9. W czasie nieobecności pielęgniarki w szkole, w sytuacji gdy stan zdrowia 
dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli 
poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą 
wziewną dziecku choremu na astmę), czynności te mogą wykonywać również 
inne osoby (w tym: samo dziecko, rodzic, nauczyciel), jeżeli zostały 
poinstruowane w tym zakresie.  

10. Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie 
wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym.  



11. Delegowanie przez rodziców/opiekunów prawnych/ uprawnień do wykonywania 
czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i 
zobowiązanie do sprawowania opieki muszą mieć formę umowy pisemnej 
pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi/ dziecka przewlekle chorego a 
pracownikiem szkoły.  

12.  W przypadku innych problemów zdrowotnych zgłaszanych przez dziecko, np. 
bólu głowy, podwyższonej temperatury ciała, wymiotów i innych objawów 
niezagrażających jego zdrowiu i życiu, ale stanowiących dyskomfort zdrowotny 
i mogących być objawem rozwijającej się choroby – o zaistniałej sytuacji 
powiadomieni zostają rodzice /opiekunowie prawni dziecka (nauczyciele nie 
powinni podawać leków np. przeciwbólowych, gdyż nigdy nie wiadomo, jaka 
będzie reakcja dziecka na dany lek, a w razie ewentualnych komplikacji należy 
liczyć się z konsekwencjami zdrowotnymi dla dziecka i prawnymi dla 
nauczyciela).  

13. W przypadku nasilenia objawów choroby u dziecka podczas pobytu w szkole – 
niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej sytuacji rodziców/opiekunów dziecka 
przez dyrektora lub nauczyciela.  

14. W stanach nagłych, gdy stan dziecka nagle się pogorszy i wymagana jest 
pomoc lekarska –podjęcie działań przedmedycznych oraz wezwanie karetki 
pogotowia ratunkowego.  

15. Niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej 
sytuacji. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia 
rodziców/opiekunów prawnych – dziecko pozostaje pod opieką pielęgniarki 
szkolnej, a pod jej nieobecność – nauczyciela lub dyrektora.  

16.  Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego stosowania 
opracowanej procedury. 

  

 


