
 

Sposób postępowania w przypadku ucznia z chorobą przewlekłą 
 

 

1. W przypadku, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, dyrektor, wychowawca lub pedagog 

szkolny pozyskują od rodziców (prawnych opiekunów) ucznia szczegółowe informacje na temat 

jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.    

2. Zadaniem wychowawcy jest zapoznanie pracowników szkoły ze specyfiką choroby przewlekłej 

ucznia i poinformowanie o postępowaniu z chorym uczniem na co dzień oraz w sytuacji 

zaostrzenia objawów lub ataku choroby. 

3. Pielęgniarka szkolna i pracownicy szkoły opracowują procedury postępowania w stosunku do 

każdego chorego ucznia, zarówno na co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy 

ataku choroby. Procedury te uwzględniają między innymi przypominanie uczniowi o 

przyjmowaniu lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, 

regularnym przyjmowaniu posiłków, sposobie reagowania w konkretnych sytuacjach itp. 

Procedury powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) 

ucznia oraz zobowiązanie wszystkich pracowników placówki do ich bezwzględnego 

stosowania. 

4. Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole dostosowują formy pracy dydaktycznej, treści i 

metody oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia, zostaje on również 

objęty różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

5. W przypadku nasilenia choroby u ucznia podczas pobytu w szkole, dyrektor lub nauczyciel 

niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców (opiekunów prawnych). 

6. W stanach nagłych, gdy stan dziecka nagle się pogorszy i wymagana jest pomoc lekarska 

nauczyciele zobowiązani są do podjęcia działań przedmedycznych oraz wezwanie karetki 

pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest powiadomienie rodziców, 

prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji. 



 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM 

 

Opracowana dla………………………………………………………………… 

 

1. Uczeń choruje na chorobę przewlekłą………………….………………….......................... 

 

potwierdzoną przez lekarza ………………………………………………. 

 

dnia …………………….. 

 

2. Objawy choroby ucznia: ........................................................................................................... 

…………………………………………………………….............................................................. 

 

3. Nakazy związane z przebywaniem ucznia w szkole: 

 ………………………………………………………………. 

 

4. Zakazy związane z przebywaniem ucznia w szkole: 

 ………………………………………………………………. 

 

5. Ograniczenia dla ucznia związane z chorobą: 

 ………………………………………………………………. 

 

6. W przypadku zaostrzenia objawów lub ataku choroby należy: 

 ………………………………………………………………. 

 

7. W przypadku zaostrzenia objawów lub ataku choroby nie wolno: 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

 

8. Pierwsza pomoc udzielona uczniowi w szkole polega na: 

 ……………………………………………………………… 

 

9. W przypadku zaostrzenia objawów lub zagrożenia zdrowia szkoła niezwłocznie informuje i w 

miarę potrzeby wzywa: 

 Rodziców/prawnych opiekunów ucznia (imię, nazwisko, adres, tel.kontakt.) 

…………………………………………………………….............................................. 

 Inną osobę (j.w.) …………………………………………………............................. 

 Pogotowie ratunkowe – w przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nie może bezzwłocznie 

odebrać dziecka ze szkoły w celu udzielenia mu pomocy medycznej. 

 

10. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego stosowania niniejszej 

procedury. 

 

 

 

………………………………………… 

podpis dyrektora 


