Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia przez ucznia złego stanu zdrowia
W Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach obowiązuje procedura postępowania w przypadku
zgłoszenia przez ucznia złego stanu zdrowia.
Szkoła dysponuje telefonem przeznaczonym do użytku przez uczniów (w sekretariacie) i
każdorazowo nieodpłatnie udostępnia uczniom, gdy chcą poinformować rodziców o ważnych
sprawach. Rodzice są zobowiązani przekazać wychowawcy klasy aktualne numery telefonów, aby
uczeń bądź pracownik szkoły mógł w każdej chwili skontaktować się z rodzicem w istotnych sprawach
ucznia (np. dotyczących stanu zdrowia). Lista wszystkich aktualnych numerów telefonów jest
dostępna w sekretariacie szkoły.
Ilekroć jest mowa w procedurze o terenie szkoły należy przez to rozumieć obszar budynku szkoły oraz
teren wokół szkoły w obrębie ogrodzenia.
Ilekroć jest mowa w procedurze o rodzicach ucznia dotyczy to także opiekunów prawnych ucznia.
Procedura:
1. Nauczyciel po zgłoszeniu przez ucznia złego stanu zdrowia powiadamia o zaistniałym fakcie
pielęgniarkę szkolną, która przejmuje opiekę nad dzieckiem.
2. Pielęgniarka szkolna wstępnie rozpoznaje stan zdrowia dziecka, w razie potrzeby udziela
pierwszej pomocy i informuje rodziców ucznia oraz ustala:
 potrzebę wezwania pogotowia,
 potrzebę wcześniejszego odebrania dziecka ze szkoły,
 godzinę odbioru dziecka ze szkoły.
3. Powyższy fakt odnotowuje w dokumentacji pielęgniarki szkolnej.
4. W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej nauczyciel sprawujący opiekę rozpoznaje
stan zdrowia dziecka na podstawie udzielanych przez nie informacji, w razie potrzeby udziela
pierwszej pomocy i informuje rodziców o stanie zdrowia dziecka oraz ustala jak powyżej.
5. Do chwili przekazania ucznia pod opiekę rodzicom obowiązek opieki spoczywa na nauczycielu
prowadzącym zajęcia, chyba że wicedyrektor, któremu zgłoszono sprawę, zdecyduje inaczej.
6. W przypadku braku kontaktu z rodzicem decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje
wicedyrektor szkoły.
7. W przypadku zagrożenia życia dziecka każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej i wezwania pogotowia ratunkowego
8. Zabronione jest zwalnianie ucznia, który uskarża się na zły stan zdrowia, samemu do domu
lub pod opieką innych uczniów.
9. Wychowawcy klas są zobowiązani do aktualizowania numerów telefonów rodziców oraz
aktualizacji listy numerów dostępnych w sekretariacie szkoły.
10. Jeżeli zły stan zdrowia ucznia zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza
terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i
odpowiada za nie.

