7. PROCEDURA DOTYCZĄCA SYTUACJI, GDY
UCZĘSZCZAJĄ DZIECI PRZEWLEKLE CHORE

DO

PRZEDSZKOLA

1. Obowiązki dyrektora:
- pozyskać od rodziców/prawnych opiekunów dziecka szczegółowe informacje na temat
choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu,
- zobowiązać nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat tej choroby, między innymi poprzez
analizę publikacji fachowych,
- zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola w
zakresie przygotowania do postepowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji
zaostrzenia objawów czy ataku choroby,
- w porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem – wspólnie z pracownikami przedszkola –
przeanalizować sposób postępowania wobec chorego dziecka, zarówno na co dzień, jak i w
przypadku zaostrzenia objawów choroby,
- 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 je różnymi formami pomocy psychologicznopedagogicznej,
- podjąć starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
uczniami.
2. Leki w przedszkolu mogą być podawane jedynie na zasadzie wyjątku, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, po to, aby w ogóle umożliwić dziecku korzystanie z edukacji
przedszkolnej.
3. Zgodę na podanie leku dziecku może wyrazić dyrektor przedszkola oraz nauczyciel, który
odbył szkolenie wewnętrzne z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w
przedszkolu.
4. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy
przestrzegać następujących zasad:
- zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów dziecka 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,
- wymagać od rodziców/prawnych opiekunów dziecka pisemnego imiennego upoważnienia
do podania leku,
- odnotowywać w specjalnym rejestrze każdy przypadek podania leku dziecku wraz z jego
nazwą, dawką, datą i godziną jego podania,

- lek przekazany przez rodzica jest przechowywany w szafie zamykanej na klucz, wskazanej
przez dyrektora przedszkola,
- nauczyciel upoważniony do podawania leku wraz z osobą nadzorującą jego podawanie zaraz
po podaniu leku umieszcza go w miejscu wyznaczonym przez dyrektora przedszkola,
zabezpieczając dostęp do niego przez osoby nieupoważnione,
- klucze do szafy są przechowywane w miejscu wyznaczonym przez dyrektora przedszkola,
- rodzic ma obowiązek przekazania dyrektorowi placówki dokładnej instrukcji podawania
leku oraz dołączenia do dokumentacji ulotki leku.

