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PROCEDURA POSTEPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLWKLE 
CHORYM W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWAOWEJ W PŁAWNIE

I. Obowiązki rodzica:

- W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w PSP rodzic najpóźniej do 1 września 

powinien dostarczyć wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka przewlekle chorego, 

objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich wpływie na 

organizm. 

- Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły rodzic powinien 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę. 

-Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego.

II. Obowiązki wychowawcy:

- Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji Radzie Pedagogicznej i 

pozostałym pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień 

oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby.

III. Obowiązki nauczycieli:

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

oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do objęcia 

go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel 

niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów.

IV. Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku realizowane przez grono 

pedagogiczne, innych pracowników szkoły oraz uczniów:

-  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz zaufania do grupy     

i nauczyciela

- pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie samodzielności oraz nowych umiejętności

-  budowanie przyjaznych relacji w zespole klasowym
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- traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy,

- uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego,

- uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów,

- motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi,

- dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów,

- motywowanie do aktywności i rozwoju zainteresowań

- pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, dostosowanie wymagań do aktualnych 

możliwości psychofizycznych dziecka

- rozmowy o uczuciach i trudnych sprawach

- zapewnienie dziecku wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką i nauczycielami

- odpowiednia organizacja czasu pracy ucznia.
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