DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE
"GNIAZDKO" NIEPUBLICZNE EKOLOGICZNE
PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W RAJSKU

ROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI
GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA
DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

Podstawa prawna:
o
o

o

o

Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez
nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4.05.2010r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2009 r. zmieniaj ące
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz.U. 2009 nr 139, poz. 1130 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.
624, z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606,z
2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.);
Statut Niepublicznego Ekologicznego Przedszkola Integracyjnego ”Gniazdko”.

Obowiązki dyrektora:
1.
2.
3.

4.

Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) dziecka szczegółowe informacje na temat
choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu;
Zobowiązać nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat tej choroby, m.in. poprzez analiz ę
publikacji z serii „One są wśród nas",
Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola
w zakresie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia
objawów czy ataku choroby;
W porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem, wspólnie z pracownikami przedszkola
opracować procedury postępowania w stosunku do każdego chorego dziecka, zarówno na
co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. Procedury te mogą
uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu
pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp.
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Powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) tego
dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników przedszkola do bezwzględnego ich
5.

stosowania;
Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu dostosować formy
pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości
psychofizycznych tego dziecka, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno-

6.

pedagogicznej;
Podjąć starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

7.

dziećmi.
Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach po to, aby umożliwić

8.
9.

dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie
wewnętrzne z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
Jeśli przeszkolony nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu
należy przestrzegać następujących zasad:
a. zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia
lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie
b.

c.
d.

placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania,
wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego imiennego upoważnienia:
do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków
wziewnych na astmę,
powiadomić dyrektora o sytuacji i przedłożyć dokumentację medyczną dziecka oraz
upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,
na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych
opiekunów, dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, osoby do
podawania leku dziecku z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze
podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego
leku, daty i godziny podania dawki, a druga nadzoruje w/w czynności: obydwie
wyznaczone osoby zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku leku
i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym

rejestrem.
10. Lek przekazany przez rodzica do przedszkola jest przechowywany w szafie zamykanej na
klucz wskazanej przez dyrektora przedszkola.
11. Nauczyciel upoważniony do podawania leku wraz z osobą nadzorującą podawanie leku
każdorazowo zaraz po podaniu leku umieszczają go w wyznaczonym przez dyrektora miejscu
zabezpieczając przed dostępem przez osoby nieupoważnione.
12. Klucze do szafy są przechowywane w miejscu wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
13. Rodzic ma obowiązek napisać dokładną instrukcję dotyczącą sposobu podawania leku oraz
dołączyć do dokumentacji ulotkę od leku i przekazać dyrektorowi przedszkola.

14. Delegowanie

przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych
z podawaniem leku dziecku przewlekle choremu i opieką nad tym dzieckiem oraz zgoda
pracownika przedszkola i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy
pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego, a nauczycielem, nauczycielami.
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