
Procedura udzielania dzieciom pierwszej pomocy przed lekarskiej  
Gimnazjum w Sułkowicach 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w Publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6. poz. 69) 
 
Obowiązek udzielania pomocy wynika z przepisów prawnych zawartych w kodeksie karnym.  
Art. 162.K.K 
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty 
życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić 
bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na 
zdrowiu – podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.  
 
Komisja w składzie: 

 Dyrektor szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 nauczyciel x 2 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Społeczny Inspektor Pracy ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ustaliła tryb postępowania w przypadku konieczności udzielenia pomocy przed lekarskiej.  
 
Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły i zobowiązuje do przestrzegania treści jej 
zapisu.  
 
1. Pierwszej pomocy przed lekarskiej udziela uczniowi w szkole bezpośrednio nauczyciel pełniący opiekę 

w swojej grupie, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy.  
 

2. Pierwsza pomoc przed lekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji medycznych do 
przyjazdu pogotowia ratunkowego ogranicza się do reanimacji, ułożenia ucznia w pozycji bocznej 
bezpiecznej przy utracie przytomności, przy wstrząsie do pozycji wstrząsowej bezpośrednim 
postępowaniu przy ataku padaczki, udzieleniu pomocy przy omdleniu, zadławieniu, krwotoku tętniczym 
i żylnym jak i pomocy przy porażeniu prądem.  Wykonaniem opatrunku zabezpieczającego ranę i 
natychmiastowym informowaniu rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o zaistniałym zdarzeniu 
lub pogorszeniu stanu zdrowia ucznia (gorączka, nie dyspozycyjność przewodu pokarmowego i innych 
nie wymienionych). W w/w sytuacjach zagrażających bezpośrednio życiu pracownik ma obowiązek 
wezwania pogotowia ratunkowego nie oceniając samemu czy zagrożenie zdrowia minęło czy też nie.  
 

3. Zabrania się podawania uczniom przez nauczycieli jakichkolwiek leków  - brak kwalifikacji medycznych.  
 

4. W przypadku uczniów przewlekle chorych – których choroba nie dyskwalifikuje go z pobytu w szkole 
rodzice po przez zapis notarialny zwalniają nauczyciela z odpowiedzialności prawnej  w przypadku 
wstrząsu polekowego. 
 

5. W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami jest on 
zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów.  
Pozostawienie uczniów bez opieki jest niedopuszczalne.  



6. Wszystkie uderzenia ucznia w głowę są zgłaszane bezpośrednio pracodawcy, a w dalszym biegu 
w formie pisemnej rodzicom z sugestią wykonania badań kontrolnych.  
 

7. Wszystkie wycieczki poza teren Sułkowic – uczniowie przewlekle chorzy muszą posiadać pisemną zgodę 
od lekarza na taki wyjazd, gdzie musi być wpisany docelowy adres (miejscowości).  
 

8. Pracodawca wyposaża szkołę w apteczki pierwszej pomocy przed lekarskiej wraz z apteczkami 
przenośnymi. 
a.  wyznacza osobę odpowiedzialną za wyposażenie apteczek i sprawdzenie dat ważności jej 

zawartości.  
b. nauczyciele zobowiązani są do zabierania apteczek przenośnych na każde wyjście dzieci poza 

budynek szkoły.  
 

9. W sytuacji zagrożenia życia udziela się pierwszej pomocy dzieciom bez względu na światopogląd, 
wyznanie, czy inne okoliczności zgłoszone przez rodziców. 
 

10. Pracodawca ustala w formie pisemnej z rodzicami zakres możliwości ustalenia postępowania przy 
udzielaniu pierwszej pomocy w sytuacji braku kontaktu z rodzicami (gorączka, zabieg w narkozie i inne 
nie wymienione) w przypadku takich ustaleń pracodawca wprowadza bezwzględny zakaz podpisywania 
przez pracowników szkoły zgody w szpitalu na wykonie zabiegu w narkozie.  
 

11. Pracodawca ustala wykaz uczniów przewlekle chorych i określa w formie pisemnej z jakimi 
schorzeniami przebywają na terenie szkoły, oraz ustala z rodzicami zakres postępowania w przypadku 
wystąpienia objawów chorobowych.  
 
 

ZATWIERDZIŁ 
 


