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Pan 
Marek Michalak 
Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowny Panie Ministrze, 

Warszawa, 22 grudnia 2016 r. 

odpowiadając na wystąpien ie z 24 listopada br. [znak: ZEW.422.45.2016.JF] 
dotyczące zagwarantowania w przedszkolu bezpiecznych warunków pobytu 
i właściwej opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłymi uprzejmie inform uję , 
że dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne mają prawo uczęszczać do 
ogólnodostępnych przedszkoli i szkół. Ich edukacja powinna być prowadzona 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi . 

Decyzję o przyjęciu dziecka przewlekle chorego do jednostki systemu oświaty 
podejmuje każdorazowo jej dyrektor. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty1, system oświaty zapewnia dzieciom 
uczęszczającym do szkół i przedszkoli m.in . dostosowanie organizacji 
nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów i wychowanków, a także 
utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w szkołach i placówkach . Prawo oświatowe stanowi, że statut 
przedszkola okreś la sposób realizacji zadań przedszkola, w tym także sposób 
sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie 
zajęć poza przedszkolem2

. Realizacja tego obowiązku jest wspólnym zadaniem 
organu prowadzącego przedszkole publiczne, który odpowiada za jego 
działalność oraz dyrektora przedszkola publicznego, który sprawuje opiekę nad 
uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
przez aktywne działania prozdrowotne (art. 5 ust. 7 i art. 39 ust. 3 cyt. ustawy). 
Wymaga to opracowania wewnętrznych procedur w zakresie opieki nad 
uczniami z chorobami przewlekłym i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
zdrowotnych tych uczniów oraz możliwości danej placówki. 

Zgodnie z przepisami, opiekę zdrowotną nad dzieckiem w wieku przedszkolnym 
sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarka podstawowej 

1 Dz. U. z 201 5 r., poz. 2156, z póżn. zm. 
2 Zgodnie z§ 2 ust. 1 załącznika Nr 1 do rozporządzen ia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół -
(Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.). 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


opieki zdrowotnej . Na podstawie deklaracji wyboru składanej przez rodziców lub 
opiekunów prawnych dziecka, świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej objęte są wszystkie dzieci w wieku 
przedszkolnym (od 3 do 5 lat) bez względu na fakt czy uczęszczają do 
przedszkola, czy też nie. Miejsce realizacji świadczeń pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej określa umowa na realizację tych świadczeń zawarta 
z Narodowym Funduszem Zdrowia . 

W istniejącym stanie prawnym jednostki systemu oświaty (m. in . przedszkola, 
szkoły) nie posiadają stosownych uprawnień do realizacj i zadań z zakresu 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Wyjątek stanowią świadczenia 
profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowane przez pielęgniarkę środowiska 
nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną. Podstawę real izacji świadczeń 
zdrowotnych w szkołach stanowią przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póżn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy: 

1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 
organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
(Dz. U. Nr 139, poz. 1133); 

2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 września 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248). 

W sytuacji, gdy dziecko przewlekle chore wymaga podawania leków lub innych 
koniecznych działań w trakcie pobytu w przedszkolu , niezbędne jest stosowne 
upoważnienie dyrektora szkoły/nauczycie la przez rodziców lub opiekunów 
prawnych dziecka oraz wyrażenie zgody przez pracownika szkoły , który będzie 
realizował ww. zadania. 

Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków przez nauczycieli w szkole 
i przedszkolu, zamieszczone na stronie Ministerstwa Zdrowia, nie nakłada na 
nauczyciela wprost obowiązku podawania leków, a jedynie wskazuje na taką 
możliwość w sytuacjach nagłych , uwzględniając konieczność odpowiedniego 
przygotowania w tym zakresie. Wykonywanie zaleceń lekarskich wiąże się w 
tym przypadku ze sprawowaniem funkcji opiekuńczej nad dzieckiem. Zgodnie z 
tym stanowiskiem, w sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga 
natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel, dyrektor szkoły (w tym także 
przedszkola) 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. 

Należy podkreślić , że nauczyciel nie jest pracownikiem służby zdrowia i nie 
posiada wykształcenia ani umiejętności medycznych, a także uprawnień do 
realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. 
Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami i pełni rolę wspierającą , służąc 
pomocą w nagłych sytuacjach. 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


I • 

Jednocześnie uprze1m1e informuję , że Ministerstwo Edukacji Narodowej 
aktywnie uczestniczy w międzyresortowych uzgodnieniach projektów aktów 
prawnych Ministra Zdrowia z obszaru opieki zdrowotnej, uwzg lędniając 
zarazem napływające do resortu edukacji uwagi i wnioski w tym zakresie. 

Zgłaszane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycje i sugestie 
wskazują m.in. na konieczność podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia działań 
w zakresie pozyskiwania nowej kadry do pracy w środowisku nauczania 
i wychowania , np. dzięki możliwości skorzystania z kompetencji opiekuna 
medycznego. System kształcenia i szkolenia zawodowego kadr medycznych 
powinien zapewniac przygotowanie wystarczającej liczby odpowiednio 
wykształconych specjalistów, stosownie do zmieniających się potrzeb 
zdrowotnych społeczeństwa , ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych . 

W ramach prac międzyinstytucjonalnego zespołu Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zgłaszało w trybie roboczym do Ministerstwa Zdrowia uwagę 
dotyczącą potrzeby systemowego uregulowania sytuacj i dzieci z chorobą 
przewlekłą w przedszkolach i szkołach , proponując rozważenie możliwości 
objęcia profi laktyczną opieką zdrowotną dzieci realizujących edukację 

przedszkolną (opieka byłaby sprawowana przez pielęgniarkę na terenie 
przedszkola) . Stworzenie możliwości współpracy pielęgniarki z nauczycielami 
w przedszkolu i rodzicami dziecka, byłoby bardzo korzystne dla prawidłowego 
rozwoju dziecka. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia zmiany 
systemowe, polegające na zabezpieczeniu opieki pielęgniarskiej i udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych dzieciom w przedszkolach , aktualnie nie są wdrażane . 
Wymaga to jednak podjęcia wiążących decyzji skutkujących zmianą systemu 
organizacji i finansowania ochrony zdrowia. 

Z wyrazami szacunku, 

Z upoważn ien ia 

MIN ISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
Teresa Wargocka 
Sekretarz Stanu 
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