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 PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

w sytuacjach kryzysowych na wycieczkach szkolnych 
 

ZAGINIĘCIE UCZESTNIKA WYCIECZKI 

 

1. Jeden z opiekunów poszukuje uczestnika. 

2. Reszta grupy z innymi opiekunami czeka w określonym miejscu. 

3. W przypadku nieodnalezienia zagubionego w miejscu gdzie był ostatnio widziany: 

1) kierownik  wycieczki informuje dyrektora szkoły o fakcie zaginięcia ucznia, 

2) kierownik wycieczki, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, informuje rodziców o 

zdarzeniu i podjętych krokach w stosunku do zaginionego uczestnika, 

3) kierownik wycieczki, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zgłasza policji 

zaginięcie uczestnika, 

4) dyrektor szkoły jest w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami zaginionego 

uczestnika, 

5) dalsze działania kierownik wycieczki podejmuje w porozumieniu z policją, 

informując dyrektora szkoły. 

 

CHOROBA UCZESTNIKA WYCIECZKI 

 

1. Nawiązać kontakt z rodzicami, którzy mogą udzielić niezbędnych informacji o stanie 

jego zdrowia. 

2. Udzielić pierwszej pomocy, a w przypadku gdy objawy nie ustępują: 

1) niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić się z chorym uczestnikiem 

na szpitalny oddział ratunkowy, 

2) stosować się do zaleceń lekarza, 

3) mieć stały kontakt z rodzicami uczestnika wycieczki, 

4) powiadomić dyrektora szkoły. 

 

POŻAR 

 

1. Wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości wynikłe podczas jazdy pojazdu (głośna praca 

zespołów napędowych i jezdnych pojazdu, zapach spalenizny, odgłos pękniętej 

opony, metaliczne dźwięki karoserii itp.) należy bezzwłocznie zgłosić kierowcy 

pojazdu. 

2. Informację o rozpoczęciu ewakuacji przekazać uczestnikom wycieczki w sposób 

spokojny, sugestywny, aby nie spowodować paniki. 
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3. Nie wolno pozostawiać ewakuacji bez nadzoru (ludzie podczas paniki robią rzeczy 

nieprzewidywalne stanowiąc zagrożenie dla siebie i innych). 

4. Jak najszybciej opuścić pojazd. W przypadku blokady drzwi pojazd (autokar) należy 

opuścić przez specjalne okna awaryjne, usuwając szybę (wybicie lub usunięcie 

uszczelek). 

5. W przypadku zadymienia należy nakazać osobom ewakuowanym zasłonienie ust i 

nosa. 

6. Odejść jak najdalej od pojazdu, pomagając osobom poszkodowanym, rannym, 

niepełnosprawnym. 

7. Wyprowadzić osoby ze strefy zagrożenia w bezpieczne miejsce. 

8. Zwrócić uwagę na to, czy w pobliżu pojazdu nie ma rozlanego paliwa. 

9. Dokonać wstępnej segregacji poszkodowanych i przystąpić do udzielenia pierwszej 

pomocy. 

10. Po sprawdzeniu, czy nikt nie został w pojeździe, bezzwłocznie powiadomić straż 

pożarną (tel. 998 lub 112). 

 

AWARIA, WYPADEK DROGOWY, INNE ZDARZENIA 

 

1. Kierownik wycieczki zajmuje się koordynacją ewakuacji. 

2. Uczestników należy ewakuować w bezpieczne miejsce, wykorzystując drzwi pojazdu 

(autokaru) lub wyjście awaryjne, o ile zajdzie taka potrzeba. 

3. W razie potrzeby poszkodowanym udzielić pierwszej pomocy. 

4. Sprawdzić i dokonać wstępnej segregacji poszkodowanych. 

5. W pierwszej kolejności udzielamy pomocy ciężej rannym, później kolejno według 

ciężkości zranień. 

 

 

 

Starachowice, dn. 30.05.2019 r. 

 

 

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 12.06.2019 r. 


