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Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez 

nauczycieli w szkole i przedszkolu 

 

 

1.  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  

2.  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.  

3.  Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą  
W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekle, kiedy występuje konieczność stałego 

podawania mu leków w szkole, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) 

zobowiązani są do przedłożenia informacji:  

 na jaką chorobę dziecko choruje?  

 jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania)?  
 

 

Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia 

pielęgniarce do podawania dziecku leków. Wymóg ten dotyczy także uczniów pełnoletnich.  

W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej - w sytuacji, gdy stan zdrowia 

dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru 

we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podawanie leku drogą wziewną dziecku choremu na 

astmę) - czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym: samo dziecko, rodzic, 

nauczyciel), jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące zadanie muszą 

wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem 

koniecznym. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności 

związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do 

sprawowania opieki winny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy rodzicami 

dziecka przewlekle chorego, a pracownikiem szkoły.  
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