
Zasady  podawania leków uczniom przewlekle chorym 

 

 Ustawa z dnia 27 VIII 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. Z 2008 r. Nr 164,poz. 1027, z późn.zm.) oraz akty 

wykonawcze do tej ustawy, a także zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, dotyczące postępowań w sprawie zawierania umów o udzielenie świadczeń 

opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 VIII 2009 w sprawie organizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139,poz.1133) 

oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 VIII 2009 w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz.1139, z późn.zm) 

 Ustawa z dnia 7 IX 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 

późn. zm.) 

 Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej w sprawie możliwości podawania leków 

dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu (29 X 2010 r., uaktualnione 20 I 

2011r.) 

ZASADY:  

1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia są zobowiązani doręczyć do szkoły 

(wychowawca lub dyrektor) szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz 

wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu. 

2. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor 

szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej 

w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. 

Ponadto obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów 

prawnych dziecka o zdarzeniu. 

3. Każde podanie leków w placówce w przypadku dziecka przewlekle chorego odbywa 

się na pisemne upoważnienie rodziców. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia 

zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania 

i okres leczenia.  

4. Nauczyciel wyraża pisemną zgodę na podanie leku dziecku.  

5. Lek dostarczony do szkoły musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty dopiero 

w obecności nauczyciela/ pracownika placówki podającego lek. 

6. Należy objąć ucznia przewlekle chorego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

założyć Kartę Ucznia. Należy dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i 

metod do możliwości psychofizycznych tego ucznia. Na bieżąco prowadzić 

obserwacje ucznia podczas zajęć lekcyjnych i przerw. 

 

 

 

 

 



Budy Głogowskie dn.,........................................... 

 

 

ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA SZKOŁY 

NA PODANIE LEKÓW 

DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

 

 

Wyrażam zgodę na podanie leków, zgodnie ze wskazaniem lekarskim, mojemu 

uczniowi/wychowankowi 

............................................................................................... 

oraz na wykonanie, w razie potrzeby, innych niezbędnych czynności medycznych  

w przypadku nieobecności pielęgniarki na terenie placówki. 

 

 

 

 

...................................................................................... 

Czytelny podpis nauczyciela/pracownika szkoły 

 

 

 

 



  Budy Głogowskie dn.,.................................................. 

 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODANIA LEKÓW DZIECKU 

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

 

 

W sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka ........................................................................ 

                                                            (Imię i nazwisko dziecka) 

 

wymaga podania leku zgodnie z załączonym zleceniem lekarskim lub wykonania 

innych niezbędnych czynności (np. kontrola poziomu cukru we krwi, itp.)  

zgodnie z załączoną pisemną zgodą nauczyciela/pracownika szkoły na wykonanie 

w/w czynności 

upoważniam............................................................................................. 

Imię i nazwisko nauczyciela/pracownika szkoły 

 

 

 

 

................................................................................................................... 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 


