
Zarządzenie Nr 53/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

 

z dnia 13.09.2019r. 

 

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z uczniem z choroba przewlekłą 

 

Działając na postawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe ( Dz. U. 2019r. poz. 

1148) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego 

Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zarządza się co następuje 

 

§1 

Wprowadzam  procedurę postępowania z uczniem z choroba przewlekłą stanowiącą załącznik 

do zarządzenia. 

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2019  

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3  

w Jaśle z dnia 13.09.2019 r. 

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

I. Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego 

1. W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole rodzic/opiekun prawny najpóźniej 

do pierwszego zebrania z rodzicami we wrześniu, powinien dostarczyć wychowawcy 

informacje o stanie zdrowia dziecka przewlekle chorego, objawach choroby, zagrożeniach 

zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich wpływie na organizm.  

2. Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły rodzic/opiekun 

prawny powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę.  

3. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka 

chorego.  

 

II. Obowiązki wychowawcy  

1. Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji  nauczycielom i pozostałym 

pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień 

oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 

2. Wychowawca na podstawie informacji przekazanych przez rodziców/opiekunów 

prawnych, wytycznych lekarza specjalisty,  w porozumieniu z higienistką szkolną 

opracowuje procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, 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. 

Powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi tego 

dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników szkoły do bezwzględnego ich 

stosowania. 



3. Zalecenia dla nauczycieli wynikające z procedury opracowanej dla danego dziecka 

powinny być zamieszczone przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym w zakładce 

"Dodatkowe informacje". 

 

III. Obowiązki nauczycieli  

1. Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod 

oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia z chorobą 

przewlekłą.  

2. W przypadku nasilenia objawów choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor 

lub nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych 

opiekunów.  

 

Sposoby pomocy uczniowi z chorobą przewlekłą: 

1. Traktowanie chorego ucznia jako pełnoprawnego członka zespołu klasowego, na równi 

z innymi uczniami, z takimi samymi prawami i obowiązkami. 

2. Uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby dziecka chorego, poinstruowanie uczniów, 

w jaki sposób można pomóc choremu koledze. 

3. Dostarczanie uczniowi wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów,  

4. Motywowanie do aktywności i rozwijania zainteresowań - dostarczanie wzmocnień 

i gratyfikacji poprzez chwalenie, nagradzanie, akcentowanie sukcesów i mocnych stron, 

a także eksponowanie tych dyspozycji ucznia, które mogą zwiększyć jego atrakcyjność 

w grupie. 

5. Pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, dostosowanie wymagań do aktualnych 

możliwości psychofizycznych dziecka, 

6. Odpowiednia organizacja czasu pracy ucznia. 
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