
Załącznik 1 
 
do Zarządzenia 2/2019 z dnia 29.05. 2019 r.  
Dyrektora Niepublicznego Przedszkola 
Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi 
„Słoneczny Domek” w Kołobrzegu  

 
 
 

Procedura podawania leków  
w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym   

z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek” w Kołobrzegu 

 
Podstawa prawna  
 

 Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez 
nauczycieli w szkole i w przedszkolu z dnia 4 maja 2010r., 

 
 

Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych. To zadanie dotyczy 

zawodów medycznych, tj. lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego. 

Jednak istnieją sytuacje, w których nauczyciel może podać dziecku lek. Zgodnie ze 

stanowiskiem Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom w placówce 

oświatowej trzeba wyodrębnić następujące sytuacje: 

 sytuacje nagłe;  

 inne problemy zdrowotne 

 podawanie leków dziecku z choroba przewlekłą 

Stany nagłe  
W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji 
lekarskiej nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań 
pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki 
pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie 
rodziców lub opiekunów prawnych 
Inne problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów  
W innych przypadkach, gdy uczeń zgłasza wystąpienie problemu zdrowotnego (np. 
dolegliwości bólowych), pielęgniarka po rozmowie z uczniem zawiadamia rodziców/ 
opiekunów prawnych, z zaleceniem konieczności odbycia konsultacji lekarskiej. W sytuacji 
nieobecności pielęgniarki, do podjęcia powyższych działań zobowiązany jest dyrektor 
placówki oświatowej lub upoważniona przez niego osoba. 



Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą  
W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego 
podawania mu leków w przedszkolu, rodzice dziecka zobowiązani są do przedłożenia 
informacji: 

 na jaka chorobę choruje dziecko, 
 nazwa leku, sposób dawkowania, 
 zalecenia lekarskie odnośnie podawania leku 

 
 
1.Każde podanie leków w placówce w szczególnie uzasadnionych przypadkach /dziecko 

przewlekle chore/ odbywa się na pisemny wniosek  rodziców/ opiekunów prawnych 

dziecka.  Rodzice/opiekunowie prawni/ zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia 

lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.  

2. Podanie leku przez nauczyciela odbywa się na podstawie pisemnego upowaznienia 

rodzica/ opiekuna prawnego dziecka. ( załącznik nr 1)  

 3. Nauczyciel wyraża pisemną zgodę na podawanie leku dziecku /załącznik nr 2/. Lek 

dostarczony do placówki musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty dopiero 

w obecności nauczyciela/pracownika  placówki podającego lek. 

4.W przypadku zachorowania dziecka na terenie placówki powiadamia się o tym 

rodziców/opiekunów prawnych/ dziecka, a rodzice/opiekunowie prawni/ są zobowiązani do 

niezwłocznego odebrania dziecka z placówki i zapewnienia mu opieki medycznej. 

5.W przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni/ nie są w stanie odebrać osobiście dziecka  

z placówki, mogą upoważnić inną osobę – zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania 

dzieci”. 

6.W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie 

ratunkowe, a o zaistniałym zdarzeniu informowani są rodzice/opiekunowie prawni/ 

 i dyrektor placówki. 

7.Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia rodziców/opiekunów 

prawnych/ pozostaje pod opieką nauczyciela lub dyrektora. 

 Tryb wprowadzania zmian  

1.Zmiany wprowadza dyrektor zgodnie z potrzebą lub zmianą podstawy prawnej. 
2.Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

  



 


