
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DZIECKA  
PRZEWLEKLE CHOREGO  

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne „Mini College” 
 
 
 
Podstawa prawna: 
1. Art. 5, ust.7, pkt. 1 oraz art. 1, ust. 1 pkt. 10 ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
2. § 2 ust. 1, pkt. 4 rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624, z późn. zm. ). 
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze 
zm.). 
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  
u ludzi (Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570 ze zm.).  
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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. 69 ze zm.). 
6. Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez 
nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r. 
7. 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) 
  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci 
uczęszczających do przedszkola. 
 
Opis działań: 
1.Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby 
umożliwi ć dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej. 
 
2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie  
z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu. 
 
3. Jeśli 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 placówki 
oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania, 
 
b) wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do kontroli cukru 
we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę, 
 



c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz 
upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów, 
 
d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów, 
dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie 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. 


