PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM
OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 42 W OPOLU
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1189),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z
późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach Dz.U z 2017r. poz.1591
 Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom
przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 04 maja 2010 r.,


Statut przedszkola.

Postanowienia ogólne:
1. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków i preparatów zdrowotnych
za wyjątkiem dzieci przewlekle chorych, aby umożliwić dziecku korzystanie z edukacji
przedszkolnej.
2. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich
informacji dotyczących poważnych chorób, w szczególności chorób przewlekłych, czy
dolegliwości dziecka (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania
żywieniowe, schorzenia wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja itp). Zgłoszenia
przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim
składane u dyrektora lub u nauczyciela z grupy.
3. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek
przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat
choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie
rówieśniczej.
4. Personel placówki powinien zostać przeszkolony w zakresie niezbędnej wiedzy
dotyczącej chorób przewlekłych występujących w Przedszkolu Publicznym nr 42 w Opolu.
5. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z nauczycielem sposób
udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia dziecka do czasu przyjazdu
rodzica/opiekuna prawnego lub lekarza, zapewniając w miarę możliwości spokój
i bezpieczeństwo. Rodzic/opiekun prawny dziecka przewlekle chorego w formie
oświadczenia wyraża zgodę
na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie
niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
6. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle
chorego
nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, pogotowie ratunkowe
i rodzica/opiekuna prawnego.
7. Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków
podczas pobytu w przedszkolu , zgodę na podania leków dziecku może wyrazić
nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym
w przedszkolu (załącznik nr 1).
8. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podania leków dziecku przewlekle choremu 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 /prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia do podawania
leków, kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę (załącznik nr 2),
c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać 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) trzy osoby do podawania dziecku
leku. Jedna z osób podaje lek , a druga nadzoruje tę czynność. Obie wyznaczone osoby
są zobowiązane potwierdzić podanie leku poprzez złożenie czytelnych podpisów
w sporządzonym rejestrze. Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka , nazwę podanego
leku, dawkę leku, datę i godzinę (załącznik nr 3).
9. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców/opiekunów prawnych o samopoczuciu
dziecka i zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w przedszkolu.
Postanowienia końcowe :
1. Procedura postępowania z dzieckiem chorym obowiązuje wszystkich pracowników
Przedszkola Publicznego nr 42 w Opolu oraz rodziców/prawnych opiekunów dzieci
przewlekle chorych uczęszczających do przedszkola.
2. Z procedurą postępowania z dzieckiem przewlekle chorym rodzice/prawni opiekunowie
zostają zapoznani na pierwszym zebraniu ogólnym rozpoczynającym rok szkolny.
Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców/prawnych opiekunów na zebraniu.
Procedura zostaje umieszczona na stronie internetowej przedszkola.
Opole, dn. 11.01.2018 r.

Załącznik 1
ZGODA NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA PLACÓWKI NA PODAWANIE LEKÓW
DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
Ja, niżej podpisany …………………………………………………..……………………….
(imię, nazwisko nauczyciela lub pracownika placówki)

wyrażam zgodę na podawanie dziecku ………………..…………………………………..
(imię, nazwisko dziecka)

Leku / wykonania czynności medycznej …………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania, godzina, okres leczenia)

Oświadczam, że zostałem poinstruowany o sposobie podania leku/wykonania czynności
medycznej.
……………………………………..………………………..
(Czytelny podpis nauczyciela lub pracownika placówki)

Załącznik 2
UPOWAŻNIENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DO PODAWANIA LEKÓW
DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
Ja, niżej podpisany ………………..................…………………………………………….
(imię, nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)

upoważniam nauczyciela sprawującego bieżącą opiekę nad grupą, w której przebywa w
danej chwili moje dziecko
………………………………………………………….………………….
(imię, nazwisko dziecka)

do podawania mojemu dziecku
……………………………..……………………………………….
(imię, nazwisko dziecka)

Leku/wykonania czynności medycznej : ……………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania
leku wraz z dokumentacją medyczną dziecka.
………………………………….. …………………………………..
(Czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych dziecka)

Załącznik 3
REJESTR PODAWANIA LEKÓW DZIECKU Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ
Imię i nazwisko
dziecka

Nazwa
podanego leku

Data i godzina
podania leku

Dawka

Podpisy osób
upoważnionych
do podania
leku

