
 

 

PROCEDURY UDZIELANIA PIERWSZEJ 

POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

NR I – AKADEMICKIM W ŚRODZIE WLKP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania w chwili pojawienia się zagrożenia życia 

ucznia: 

 - W razie zagrożenia życia ucznia nauczyciel uczący w klasie jest zobowiązany użyć 

telefonu komórkowego aby powiadomić sekretarza szkoły i udzielić uczniowi 

natychmiastowej pomocy 

- sekretarz szkoły ma obowiązek po odebraniu sygnału alarmowego powiadomić pielęgniarkę 

szkolną, a przypadku jej nieobecności udać się do odpowiedniej Sali z „torbą wybiegu” i 

telefonem komórkowym 

- pielęgniarka szkolna, a w przypadku jej nieobecności dyrektor lub sekretarz szkoły wspólnie 

z nauczycielem oceniają stan zdrowia  ucznia i podejmują decyzję o wezwaniu pogotowia lub 

udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu 

- pielęgniarka szkolna , a w przypadku jej nieobecności dyrektor lub sekretarz szkoły wzywa 

pogotowie, zgłaszający nauczyciel wyprowadza uczniów ze Sali zapewniając im opiekę na 

korytarzu; 

-sekretarz przez telefon komórkowy informuje dyrektora szkoły lub zastępującą go osobę ( 

jeśli nie byli obecni) o zdarzeniu ( uczeń nie może być pozostawiony bez opieki  ); 

-do chwili przyjazdu pogotowia pielęgniarka szkolna, a w przypadku jej nieobecności 

sekretarz szkoły wraz z dyrektorem układa ucznia na karimacie 

-dyrektor ( lub osoba go zastępująca ) z dziennika lekcyjnego odczytuje numer telefonu do 

rodzica poszkodowanego ucznia i powiadamia go o zdarzeniu nie informując go 

jednocześnie o stanie zdrowia dziecka pozostawiając to ocenie lekarzowi. 

 

Poza terenem szkolnym na lekcjach wychowania fizycznego: 

- W razie zagrożenia życia ucznia na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel za pomocą 

telefonu komórkowego (nauczyciel wychowania fizycznego opuszczając teren szkoły 

zobowiązany jest nosić telefon komórkowy) powiadamia pogotowie ratunkowe, dyrektora i 

udziela uczniowi natychmiastowej pomocy. 

-dyrektor (lub zastępująca go osoba) zawiadamia o wypadku rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia oraz inspektora BHP 

W razie nieobecności dyrektora każdy pracownik ma obowiązek skontaktować ucznia z 

lekarzem. 

 



Procedura udzielania pierwszej pomocy w przypadku 

dolegliwości: 

-Nauczyciel kontaktuje ucznia z pielęgniarką szkolną lub sekretarzem szkoły (poprzez innego 

ucznia, nauczyciela lub pracownika obsługi). 

-Jeśli stan ucznia jest zły, nauczyciel odprowadza ucznia do pielęgniarki szkolnej, a w 

przypadku jej nieobecności do dyrektora lub zastępującej go osoby. 

-pielęgniarka szkolna lub dyrektor (lub zastępująca go osoba ) zawiadamia rodziców lub 

opiekunów prawnych ucznia o jego złym samopoczuciu i konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły. 

- w oczekiwaniu na przybycie rodziców lub prawnych opiekunów uczeń znajduje się pod 

opieką pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela świetlicy. 

 

  


