
PROCEDURA NR 8 
 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU CHOROBY UCZNIA WYCHOWANKA 

PRZEBYWAJĄCEGO W OŚRODKU REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-

WYCHOWAWCZYM W KOBYŁCE 

 

CEL: wprowadzenie standaryzowanych zasad postępowania w przypadku choroby 

dziecka/wychowanka przebywającego w OREW w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 

wszystkich wychowanków OREW 

 
 
1. Dzieci przyprowadzane do OREW powinny być zdrowe. Dzieci po atakach 

padaczkowych/drgawkowych, podwyższonej temperaturze ciała, wymiotach, 

biegunkach, które wystąpiły kiedy wychowanek przebywa pod opieką 

rodzica/opiekuna (poza godzinami pracy ośrodka), fakt ten należy zgłosić 

personelowi OREW i pozostawić dziecko w dniu kolejnym w domu. Od tej zasady 

można odstąpić w przypadku konsultacji lekarskiej zakończonej zaświadczeniem  

o możliwości uczęszczania na zajęcia, które należy okazać personelowi OREW. 

2. W sytuacji wprowadzenia przez rodzica dziecka chorego do OREW, 

nauczyciel może nie przyjąć dziecka do grupy.  

 
3. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością  

z powodu choroby, w tym choroby zakaźnej, rodzice/opiekunowie prawni 

zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 

zakończenie leczenia i braku przeciwskazań do uczęszczania dziecka do OREW. 
 
3. Rodzice/opiekunowie prawni maja obowiązek zgłaszania wszelkich 

poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat 

choroby (np. alergie pokarmowe, schorzenia wziewne, choroby serca itp.). 

Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim 

należy składać do wychowawcy grupy. 
 
4. W przypadku zauważenia w ciągu dnia oznak choroby typu: katar, kaszel, 

wymioty, bóle brzucha, bóle głowy, gorączka i inne – nauczyciel niezwłocznie dzwoni 

do rodzica z prośbą o odbiór dziecka z OREW. 
 
5. Rodzice/opiekunowie prawni w krótkim czasie (2 godziny) po otrzymaniu 

informacji o stanie zdrowia dziecka mają obowiązek odebrać je z OREW. 
 
6. Nauczyciele w szczególnych przypadkach odizolowują chore dziecko od 

zdrowych dzieci, zapewniając mu w tym czasie opiekę. 
 



7. Do momentu przybycia rodziców/opiekunów prawnych opiekę nad chorym 

wychowankiem sprawuje pielęgniarka. Jeżeli pielęgniarka jest nieobecna w pracy, 

opiekę sprawuję wychowawca, inny nauczyciel specjalista lub pomoc nauczyciela. 
 
8. W przypadku poważnych oznak choroby typu: nagły napad padaczkowy, 

drgawki, wysoka gorączka i inne – nauczyciel niezwłocznie wzywa pogotowie 

ratunkowe oraz rodzica/opiekuna prawnego. 

9. W przypadku kataru, kaszlu lub innych oznak alergii, rodzic jest zobowiązany 

dostarczyć nauczycielowi zaświadczenie od lekarza alergologa, że dziecko może 

uczęszczać na zajęcia. 

 


