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Rzecznik Praw Obywatelskich 

Odpowiadając/na pismo znak VII.7037.118.2017.AT, dotyczące opieki nad dziećmi 

przewlekle chorymi w przedszkolu, przedstawiam następujące stanowisko. 

Obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej (przedszkola) jest zapewnienie dziecku 

bezpiecznych warunków pobytu, z uwzględnieniem jego potrzeb zdrowotnych. Aby 

zapewnić dziecku takie warunki w placówce, dyrektor powinien uzyskać od rodziców lub 

prawnych opiekunów właściwe informacje o dziecku i jego stanie zdrowia. Wynika to 

z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

996, z późn. zm.), zgodnie z którym, w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 

dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, 

stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

Podawanie leków dziecku przewlekle choremu, bez względu na rodzaj schorzenia, jest 

elementem opieki nad dzieckiem. Leki zlecone przez lekarza dziecko przyjmuje 

samodzielnie lub pod nadzorem albo też podaje je rodzic (w przypadku małych dzieci). 

Przyjęcie odmiennej interpretacji, zgodnie z którą wyłącznie pracownik ochrony zdrowia 

(lekarz lub pielęgniarka) może podawać leki osobie przewlekle chorej uniemożliwiałoby 

codzienne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z chorobą przewlekłą, które nie wymagają 

hospitalizacji. Byłoby to również sprzeczne z zasadami leczenia i samoopieki osób 

przewlekle chorych oraz ich prawem do samostanowienia. 
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Jakkolwiek brak jest przepisów określających szczegółowo te elementy opieki, które 

mają na celu zachowanie zdrowia dziecka, przyjmuje się, że działania podejmowane 

przez nauczycieli i wychowawców w placówkach oświatowych (w przedszkolach 

i w szkołach) mogą być analogiczne do tych, jakie w podobnych sytuacjach 

podejmowaliby rodzice lub inni prawni opiekunowie dziecka. W sytuacji, gdy podczas 

pobytu w przedszkolu istnieje konieczność podawania dziecku leków bądź zastosowania 

innych działań - niezbędne jest upoważnienie przez rodziców dziecka oraz zgoda 

pracownika przedszkola. 

Określenie zasad i sposobu postępowania oraz udzielenia pomocy dziecku z chorobą 

przewlekłą podczas pobytu w placówce oświatowej, jak również zapewnienie 

odpowiednich szkoleń dla pracowników, pozostaje w kompetencji dyrektora tej placówki, 

we współpracy z rodzicami dziecka oraz lekarzem sprawującym nad nim opiekę. 
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