Procedura postępowanie z uczniem przewlekle chorym
Podstawa prawna:
 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.) - art. 39 ust. 1 pkt 3;
 Ustawa 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) - art. 27 ust. 1, art.
66 ust. 1 pkt 17.
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i
organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009
r. Nr 139, poz. 1133)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.08.2017r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
1. W przypadku uczęszczania do szkoły ucznia przewlekle chorego dyrektor

szkoły jest zobowiązany:
 pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje
na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu;
 zobowiązać nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat tej choroby, m.in. poprzez
analizę publikacji z serii „One są wśród nas”;
 zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły w
zakresie postępowania z chorym uczniem - na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia
objawów, czy ataku choroby;
 wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole dostosować
formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania
do możliwości psychofizycznych ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
2. Rodzic ucznia przewlekle chorego zobowiązany jest:

 powiadomić dyrektora szkoły o chorobie ucznia oraz przedstawić informację:
- na jaką chorobę uczeń cierpi,

- jakie leki zażywa na zlecenie lekarza, w tym nazwę leku i sposób
dawkowania:
 dostarczyć:
- lekarskie zlecenie na podanie leku,

- pisemne upoważnienia dla nauczycieli i pielęgniarki do podawania
leku oraz wykonania innych czynności (np. podania leku drogą wziewną
uczniowi choremu na astmę, kontroli poziomu cukru u ucznia chorego
na cukrzycę)

