
Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym  

w Szkole Podstawowej nr 2  im. K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej 

 

Opracowano na podstawie poradnika Ministerstwa Edukacji Narodowej „ Jak organizować 
edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych Dz.U.z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami oraz 

publikacji „ One są wśród nas”. 

Dziecko przewlekłe chore 

Choroba przewlekła – choroba o przedłużonym czasie trwania, która może być nieuleczalna, 

nawracająca lub postępująca. Długotrwała choroba i częste rehabilitacje mogą okresowo 

uniemożliwić choremu dziecku przebywanie w grupie rówieśniczej, a także zaspokojenie 

wielu ważnych potrzeb psychicznych, fizycznych czy społecznych. Zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych zadań osób wspierających chore dziecko i jego 

rodzinę. Dostrzeganie i eksponowanie osiągnięć dziecka jest bardzo istotnym elementem  

w wspieraniu dziecka. Pomaga w pokonywaniu poczucia bezradności, prawidłowym rozwoju 

emocjonalnym i edukacyjnym. Dzięki informacjom od rodziców, nauczyciel może poznać 
chorobę w takim zakresie, aby w razie potrzeby udzielić mu niezbędnej pomocy i wsparcia 

oraz zapewnić bezpieczne warunki na terenie szkoły. 

Obowiązki rodzica 

W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole jak i ucznia uczęszczającego do 

szkoły, rodzic niezwłocznie powinien dostarczyć wychowawcy niezbędne  informacje  

o stanie zdrowia dziecka przewlekle chorego. Rodzic dziecka przewlekle chorego jest 

szczególnie zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą klasy. 

Podstawowe formy pomocy przewlekle choremu dziecku 

� Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego oraz zaufania do 

grupy i nauczyciela, 

� Pomoc w pokonywaniu trudności, budowanie przyjaznych relacji w grupie 

rówieśników / traktowanie jako pełnoprawnego członka klasy, uwrażliwianie dzieci 

zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego, uwrażliwianie dziecka chorego na 

potrzeby i przeżycia innych uczniów/, 

� Motywacja do aktywności i rozwoju zainteresowań, 

� Pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych spowodowanych absencją szkolną, 

� Zapewnienie wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

� Stała współpraca z rodzicami, higienistką/pielęgniarką szkolną i nauczycielami. 



Uczeń z astmą oskrzelową / alergią 

Jest to najczęstsza przewlekła choroba układu oddechowego u dzieci. Istotą astmy jest 

przewlekły proces zapalny toczący się w drogach oddechowych.  

Objawy: duszność jako subiektywne uczucie braku powietrza, kiedy to możemy zauważyć 
że usta dziecka a także inne części ciała są zasinione. Częstym objawem nasilenia astmy 

oskrzelowej jest kaszel suchy, napadowy, bardzo męczący. 

Przyczyny ataku:  zaostrzenie astmy może być wywołane przez kontakt z alergenami, na 

które uczulone jest dziecko. Kontakt z substancjami drażniącymi drogi oddechowe, 

wysiłek fizyczny, zimne powietrze, dym tytoniowy, infekcje. 

Postępowanie: W przypadku wystąpienia duszności należy niezwłocznie pozwolić 
dziecku zażyć lek rozkurczowy wziewny /dziecko powinno mieć go przy sobie/. 

Czynność zlecona przez rodzica podczas przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka. 

Niezwłocznie podać adrenalinę lub wezwać pogotowie ratunkowe – czynność zlecona 

przez rodzica we wcześniejszych ustaleniach podczas przekazania informacji o stanie 

zdrowia dziecka. Niezwłocznie należy powiadomić rodziców ucznia o wystąpieniu 

objawów zaostrzenia choroby. 

Nakazy: Częste wietrzenie sal lekcyjnych. Uczeń, który ma objawy choroby po wysiłku, 

powinien przed lekcją wychowania fizycznego przyjąć lek . Ćwiczenia fizyczne należy 

rozpoczynać od rozgrzewki. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów duszności 

należy przerwać wykonywanie wysiłku i pozwolić dziecku zażyć lek rozkurczowy /uczeń 
powinien mieć go przy sobie/. 

Zakazy: Uczniowie z astmą nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych. W czasie 

pylenia roślin nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu. Astma oskrzelowa wyklucza biegi 

na długich dystansach wymagających  długotrwałego, ciągłego wysiłku.  

Ograniczenia: Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczeni aktywności fizycznej 

i dostosowania ćwiczeń do stanu zdrowia. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć 
adnotację od rodziców. 

Wskazania: Dzieci z astmą powinny uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego, 

wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby. Uczeń z astmą nie powinien 

być trwale eliminowany z zajęć wychowania fizycznego. Może uprawiać biegi krótkie, 

gry zespołowe, gimnastykę, pływanie a także większość sportów zimowych. 

 

Uczeń z cukrzycą 

Cukrzyca, to choroba metaboliczna, charakteryzuje się hiperglikemią /wysoki poziom 

cukru we krwi/ oraz hipoglikemią / niski poziom cukru we krwi/. Cukrzyca nie jest 

chorobą, która powinna ograniczać jakiekolwiek funkcjonowanie ucznia, wymaga tylko 

właściwej samokontroli i obserwacji. Ćwiczenia fizyczne, sport i rekreacja połączone  



z ruchem są korzystne dla dzieci chorych na cukrzycę. Wspierają prawidłowy rozwój 

emocjonalny i społeczny, pomagają rozwijać samodyscyplinę. Najważniejszym 

problemem przy wykonywaniu wysiłku fizycznego u dzieci z cukrzycą jest ryzyko 

związane z wystąpieniem hipoglikemii / niedocukrzenia/. W szkole powinno znajdować 
się miejsce np. gabinet higienistki, gdzie uczeń z cukrzycą będzie mógł spokojnie  

i bezpiecznie wykonać badanie krwi i wstrzyknięcia insuliny.  

Objawy hipoglikemii: 

• bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rak, ból głowy, ból brzucha, szybkie 

bicie serca, uczucie silnego głodu/ wstręt do jedzenia/, osłabienie, zmęczenie, 

problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, chwiejność emocjonalna, nietypowe 

zachowanie dziecka – napady agresji lub wesołkowatości, ziewanie, senność, 
zaburzenia mowy, widzenia i równowagi, zmiana charakteru pisma, uczeń 
nielogicznie odpowiada na zadawane pytania. Kontakt z uczniem jest utrudniony 

lub uczeń traci przytomność – drgawki.  

Postępowanie: sprawdzić poziom cukru, glukozy we krwi potwierdzając 

niedocukrzenie. Podać węglowodany proste / sok owocowy, coca-cola, cukier 

spożywczy rozpuszczony w wodzie, glukoza w tabletkach, płynny miód. 

Nie wolno!  Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze 

np. czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu 

pokarmowego. 

Objawy hiperglikemii: 

• Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu, rozdrażnienie, 

zaburzenia koncentracji, złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia. 

Jeżeli do w/w objawów dołączą : ból głowy, ból brzucha, nudności, wymioty, 

ciężki oddech, może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. Należy 

bezzwłocznie: zbadać poziom glukozy, skontaktować się z rodzicami i wezwać 
pogotowie ratunkowe. 

• Postępowanie przy hiperglikemii: uzupełniamy płyny /dziecko powinno dużo pić, 
najlepiej wodę niegazowaną. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie 

powinno jeść , dopóki poziom glikemii nie obniży się.  

Każdemu dziecku z cukrzycą w szkole należy zapewnić:  
1.  Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – 

także w trakcie trwania lekcji  

2.  Możliwość podania insuliny.  

3. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym  

z higienistką szkolną i rodzicami dziecka.  

4. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba 

 w czasie trwania lekcji .  



5. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego 

oraz różnych zajęciach pozaszkolnych. 

Uczeń z padaczką                          

W razie wystąpienia napadu należy:                

• Zachować spokój, 

• Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu, w pozycji na boku, 

• Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, usunąć 
z ust ciała obce, położyć coś miękkiego pod głowę, 

• Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości, 

jeżeli napad przedłuża się należy powiadomić rodzica/opiekuna i wezwać pogotowie. 

Nie wolno:  

• Podnosić chorego. 

• Krępować jego ruchów, 

• Wkładać czegokolwiek między zęby czy do ust. 

W razie narastających trudności szkolnych, należy zapewnić dziecku możliwość 
nadrobienia zaległości. Dbać, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i 

psychicznego. 

Uczeń z mukowiscydozą 

Dzieci z mukowiscydozą na ogół mogą chodzić do szkoły, jednak ze względu na częste 

infekcje układu oddechowego i zaostrzenia choroby zdarzają się powtarzające się absencje 

szkolne, a w wielu przypadkach konieczny jest indywidualny tryb nauczania. Każdy chory na 

mukowiscydozę: 

• Będzie często kaszleć (chociaż niekoniecznie) – kaszel towarzyszący chorobie 

związany jest najczęściej z odksztuszaniem wydzieliny i nie oznacza, że dziecko ma 

zakaźną infekcję, 

• Będzie bardzo szczupłe (chociaż niekoniecznie), 

• Będzie miało przewlekły katar (chociaż niekoniecznie),  

• Może mieć bóle brzucha, nawet bardzo silne i występujące nagle, 

• Może czasami czuć się zmęczone, 

• Będzie nosić przy sobie i zażywać wiele leków, 



• Może często opuszczać zajęcia szkolne, a w przypadku powtarzających się infekcji 

może nastąpić konieczność przejścia na indywidualne nauczanie. 

Na co nauczyciel powinien zwrócić uwagę: 

Mukowiscydoza nie jest chorobą zakaźną. Chore na mukowiscydozę dziecko jest 

narażone na niezwykle groźne infekcje, więc wymaga zachowania bezwzględnej higieny 

w miejscu przebywania. Wysiłek fizyczny pomaga w oczyszczaniu płuc, dlatego 

wskazane jest uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego  

z uwzględnieniem ewentualnych zaleceń lekarza, indywidualnych możliwości lub 

aktualnego samopoczucia. 

W razie pogorszenia stanu zdrowia ucznia, należy bezzwłocznie  powiadomić rodziców 

dziecka. 

 


