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Procedury postępowania w przypadku problemów zdrowotnych ucznia 

I. PROBLEMY ZDROWOTNE UCZNIA (PRZEWLEKŁE) 

1. Jeżeli uczeń cierpi na chorobę przewlekłą/ niepełnosprawność i wymaga dostosowania 

metod pracy i warunków nauczania do swoich problemów zdrowotnych i/lub brania w szkole 
lekarstw, rodzic powinien powiadomić o tym fakcie wychowawcę i poprzeć informację 
zaświadczeniem lekarskim i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią odpowiedniej 

poradni specjalistycznej  

2. Wychowawca powiadamia o zaleceniach związanych z dostosowaniami dla takiego ucznia 
Zespół nauczycieli uczących w danej klasie. 

3. W przypadku konieczności brania przez ucznia leków na terenie szkoły, rodzic 

zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy o tym fakcie i poświadczenia swoim 
podpisem rodzaju leku, sposobu jego dawkowania, okoliczności i godzin jego przyjmowania. 

Wychowawca przekazuje informację pielęgniarce szkolnej. 

4. Jeżeli to konieczne dla zdrowia ucznia - wychowawca  może za zgodą rodzica przekazać 
informację innym nauczycielom i pracownikom szkoły mającym kontakt z uczniem. 

5. Jeżeli nie jest wskazane, by uczeń brał leki samodzielnie, rodzic musi upoważnić pisemnie 

konkretnego nauczyciela/pielęgniarkę szkolną do podawania leków. 

6. W przypadku istnienia zaleceń dotyczących ucznia zawartych w opinii/orzeczeniu Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej i/lub specjalistycznej albo w przypadku stwierdzenia 
zakłóceń w funkcjonowaniu ucznia w szkole spowodowanych chorobą 

przewlekłą/niepełnosprawnością, wychowawca w porozumieniu z psychologiem 
i pedagogiem ustala formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla ucznia. 

7. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców ucznia na piśmie o ustalonych formach pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. Rodzic wyraża bądź nie wyraża zgody na proponowane 
formy pomocy. 

II. PROBLEMY ZDROWOTNE UCZNIA (NAGŁE) 

1. W przypadku nagłego problemu zdrowotnego w istotny sposób zakłócającego prawidłowe 

funkcjonowanie ucznia w szkole sam uczeń lub osoba, która problem zauważyła, 
zobowiazany jest natychmiast powiadomić o tym nauczyciela prowadzącego zajęcia albo 
nauczyciela dyżurnego (jeśli problem zaistniał w czasie przerwy). 

2. W razie potrzeby nauczyciel udziela pierwszej pomocy przedmedycznej i poprzez 

gospodarza klasy albo innego nauczyciela zawiadamia wychowawcę i pielęgniarkę szkolną, 
a w razie jej nieobecności psychologa lub pedagoga. 
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3. Wychowawca, pielęgniarka lub w razie ich nieobecności pedagog, psycholog 

lub nauczyciel, który uzyskał informację o złym samopoczuciu ucznia powiadamiają 
rodziców ucznia o sytuacji i wzywają ich do odebrania dziecka ze szkoły. 

4. Uczeń zostaje umieszczony w bezpiecznym spokojnym miejscu (gabinet pielęgniarki, 

psychologa lub pedagoga), gdzie pod opieką oczekuje na rodzica.  

5. W przypadku, gdy przybycie rodziców do szkoły jest utrudnione, czasochłonne, a stan 
zdrowia dziecka na to pozwala, rodzic może wyrazić ustną zgodę na odprowadzenie ucznia 

do domu przez nauczyciela. Na takie rozwiązanie musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły. 

6. W przypadku, gdy problem zdrowotny jest poważny: uczeń doznał silnego urazu albo 
problem zdrowotny wydaje się zagrażać jego życiu (utrata przytomności, świadomości, ostry, 
dłużej trwający ból) o sytuacji powiadamia się natychmiast dyrektora szkoły, który podejmuje 

decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego.  

7. O fakcie wezwania pogotowia powiadamiony zostaje rodzic i wzywa się go do 
niezwłocznego przybycia do szkoły. 

8. Lekarz pogotowia decyduje o dalszym postępowaniu wobec ucznia.  

9. W przypadku podjęcia decyzji o zabraniu ucznia do szpitala, szkoła przekazuje go pod 

opiekę lekarza i rodzica, który towarzyszy dziecku w karetce. 

10. Jeśli do momentu odjazdu karetki do szpitala rodzic nie dojechał do szkoły, w karetce 
towarzyszy uczniowi wychowawca lub pedagog lub psycholog, a w przypadku nieobecności 

żadnej z tych osób, nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. Osoba towarzysząca uczniowi 
pozostaje w kontakcie z rodzicem, aż do momentu przyjazdu rodzica do placówki służby 

zdrowia, gdzie przekazuje ucznia pod opiekę rodzica. 

11. Osoba towarzysząca uczniowi w karetce i placówce służby zdrowia po przekazaniu ucznia 
rodzicowi powiadamia dyrektora o przebiegu sytuacji. 
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