
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Nr 1 

W PRZYPADKU NAGŁYCH STANÓW CHOROBOWYCH  U UCZNIÓW 

 SOSW Ziemięcice 

Na podstawie:  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. , Nr .97, poz. 674 ze zmianami) -  

Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 68 i  69  z późn. zm).  

 

Każdy nauczyciel w przypadku zauważenia niepokojących objawów psychofizycznych u dziecka 

powinien:  

1. Wzywa pielęgniarkę. W przypadku gdy pielęgniarka jest nieobecna: 

1.    Jeśli zdarzenie nie zagraża życiu dziecka nauczyciel powinien: 

- Natychmiast powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.  

- W rozmowie telefonicznej z rodzicami  udzielić informacji o niepokojących objawach 

chorobowych, czasie ich powstania oraz formach dotychczas udzielonej pomocy.  

- Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji 

lekarskiej wspólnie z rodzicami ustalić dalsze kroki postępowania.  

- O zaistniałym fakcie  niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki.  

- Każdorazowe zdarzenie  nauczyciel odnotowuje w obowiązującej go dokumentacji 

szkolnej.   

2. W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub 

życia dziecka nauczyciel powinien: 

- Wezwać pogotowie ratunkowe.  

- Do czasu jego przybycia dziecko otrzymuje pomoc przedmedyczną.  

- W razie   konieczności   przewiezienia  dziecka do szpitala, informacje o tym fakcie  przekazuje 

rodzicom dyrektor  lub  nauczyciel, pod którego opieką znajduje się uczeń – wychowanek .  

- Podczas transportu do szpitala, tylko jeśli jest to konieczne ze względu na trudności w 

porozumiewaniu się i jednocześnie możliwe ze względów organizacyjnych,  opiekę nad 

dzieckiem sprawuje nauczyciel lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora.   

- O Zaistniałym fakcie  niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki.  

- Każdorazowe zdarzenie  nauczyciel odnotowuje w obowiązującej go dokumentacji szkolnej.   

  

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA 2   

PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW UCZNIOM PLACÓWKI  PRZEZ  NAUCZYCIELI   

SOSW Ziemięcice 

Na podstawie : -  stanowiska Ministra Zdrowia z 2010 r., w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez 

nauczycieli. - Ustawy  z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. , poz .2572, ze zmianami ), - 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. , Nr .97, poz. 674 ze zmianami).    

 

1. Podawaniem leków w Ośrodku zajmuje się pielęgniarka szkolna w godzinach swojej pracy.  

2. Nauczyciel Ośrodka może podać leki w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. dziecku z chorobą 

przewlekłą) na podstawie zlecenia lekarskiego, pisemnego upoważnienia rodziców ( załącznik nr 1,2 ) i 

zgody wyrażonej na piśmie przez nauczyciela ( załącznik nr 3,4 ) , tylko w sytuacji nieobecności pielęgniarki 

szkolnej. 

 3. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zlecenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę oraz 

częstotliwość podawania. 

 4. Wszystkie zlecenia lekarskie oraz leki przekazywane przez rodziców muszą zostać zarejestrowane przez 

pielęgniarkę szkolną. 

 5. Poza przypadkiem podawania leków wychowankom przewlekle chorym, nauczyciele nie podają leków 

w innych sytuacjach, np.: leków przeciwbólowych.  

6. Leki muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla wychowanków w oryginalnym 

opakowaniu. 

 7. Każdorazowe podanie uczniowi / wychowankowi leku należy odnotować w Raporcie. 

 8. W przypadku nasilenia choroby dziecka podczas pobytu w Ośrodku,  nauczyciel lub dyrektor 

niezwłocznie powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.  

9. W razie napadu epilepsji ,  nauczyciel lub opiekun , pod nieobecność pielęgniarki , po dokonaniu 

indywidualnej oceny stanu zdrowia ucznia ,  podejmuje działania zgodne ze zleceniem lekarskim  ( np. 

podaje wlewki)  i powiadamia rodziców (osobiście lub za pośrednictwem sekretariatu) .  

10. Jeśli stan zdrowia ucznia / wychowanka  budzi niepokój , nauczyciel osobiście lub za pośrednictwem 

sekretariatu ,  wzywa pogotowie ratunkowe i informuje rodziców.  

 

 

 



SOSW Ziemięcice: 2016/2017                                                                                                                                                                        

Załącznik nr 1  UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ    

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………..………………………………………………………….…                                      
   ( imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)  

upoważniam następujące osoby sprawujące opiekę nad moim dzieckiem w trakcie pobytu w SOSW 

Ziemięcice: 

1)……………………………………………………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………………………………………………. 

4)……………………………………………………………………………………………………. 

5)……………………………………………………………………………………………………. 

6) ……………………………………………………………………………………………………. 

7)……………………………………………………………………………………………………. 

8)……………………………………………………………………………………………………. 

9)……………………………………………………………………………………………………. 

10)……………………………………………………………………………………………………. 

 

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

leków zleconych przez lekarza. 

 Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku.     

                                        

                                

  …………………………………………  
                                                                                      (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)        

 

 

 

 

 



SOSW Ziemięcice: 2016/2017                                                                                                                                                                        

Załącznik nr 2  UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO WLEWKI DOODBYTNICZEJ DZIECKU Z PADACZKĄ 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………..………………………………………………………….…                                      
   ( imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)  

upoważniam następujące osoby sprawujące opiekę nad moim dzieckiem w trakcie pobytu w SOSW 

Ziemięcice: 

1)……………………………………………………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………………………………………………. 

4)……………………………………………………………………………………………………. 

5)……………………………………………………………………………………………………. 

6) ……………………………………………………………………………………………………. 

7)……………………………………………………………………………………………………. 

8)……………………………………………………………………………………………………. 

9)……………………………………………………………………………………………………. 

10)……………………………………………………………………………………………………. 

 

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

zgodnie z zaleceniami lekarskimi wlewki doodbytniczej w razie napadu padaczkowego. 

 Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku.     

                                        

                                

  …………………………………………  
                                                                                      (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)        

 

 

 

 

 



   

SOSW Ziemięcice: 2016/2017                                                                                                                                                                        

Załącznik nr 3 ZGODA NAUCZYCIELA/OPIEKUNA/WYCHOWAWCY NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z 

CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ    

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………..………………………………………………………….…                                      
                    ( imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/wychowawcy)  

Wyrażam zgodę na podawanie leków zleconych przez lekarza , w sytuacji nieobecności pielęgniarki 

szkolnej ,  następującym wychowankom: 

1)……………………………………………………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………………………………………………. 

4)……………………………………………………………………………………………………. 

5)……………………………………………………………………………………………………. 

6) ……………………………………………………………………………………………………. 

7)……………………………………………………………………………………………………. 

8)……………………………………………………………………………………………………. 

9)……………………………………………………………………………………………………. 

10)……………………………………………………………………………………………………. 

 

 Oświadczam, że zostałem poinstruowany o sposobie podania leku/ wykonania czynności medycznej     

                                                                       

  …………..…………………………………………  
                                                                            ( data i czytelny podpis  nauczyciela/opiekuna/wychowawcy)            

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERSTWO ZDROWIA 

DEPARTAMENT 

MATKI I DZIECKA  

Warszawa, 4 maja 2010 r.  

  

Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu. 

1.  Stany nagłe  

W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel, 

dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie 

posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób 

jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych  

2.  Inne problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów  

W innych przypadkach, gdy uczeń zgłasza wystąpienie problemu zdrowotnego (np. dolegliwości bólowych), 

pielęgniarka po rozmowie z uczniem zawiadamia rodziców/ opiekunów prawnych, z zaleceniem konieczności 

odbycia konsultacji lekarskiej. W sytuacji nieobecności pielęgniarki, do podjęcia powyższych działań zobowiązany 

jest dyrektor placówki oświatowej lub upoważniona przez niego osoba.  

3.  Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą  

W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekle, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków w 

szkole, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) zobowiązani są do przedłożenia informacji:  

⇒  na jaką chorobę dziecko choruje?  

⇒  jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania?  

 

Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia pielęgniarce do podawania 

dziecku leków. Wymóg ten dotyczy także uczniów pełnoletnich.  

W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej - w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania 

leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podawanie 

leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę) - czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym: samo 

dziecko, rodzic, nauczyciel), jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na 

to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym. Delegowanie przez rodziców 

uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i 

zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy rodzicami dziecka 

przewlekle chorego, a pracownikiem szkoły. 

Dagmara Korbasińska  

Dyrektor Departamentu  

Matki i Dziecka 


