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Załącznik do Zarządzenia nr 3/2022 

Dyrektora SPS nr 24  

Załącznik do Procedury Postępowania z Dzieckiem Przewlekle Chorym 

Uczniowie z alergią 

1.Rodzaje alergii:  

• wziewna 

• pokarmowa 

• kontaktowa. 

 

2. Możliwe  objawy alergii: 

• podrażnioną skórę nosa od częstego pocierania (szczególnie 

dostrzegalne u dzieci), 

• świąd nosa, 

• kichanie, 

• suchy kaszel, 

• świszczący oddech, 

• uczucie duszności, 

• zapalenie spojówek, 

• łzawienie oczu, świąd, 

• obrzęk powiek, 

• wypryski skórne, pokrzywka,  

• suchość i świąd skóry, 

• reakcje ze strony układu pokarmowego – biegunka, ból brzucha, 

nudności, wymioty. katar w postaci wodnistej wydzieliny, spływającej 

po tylnej ścianie gardła 

 

3. Objawy, które mogą sugerować wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego: 

• duszność lub poważne problemy z oddychaniem, 

• uczucie silnego osłabienia, 

• ostra reakcja układu pokarmowego, charakteryzująca się silnym bólem 

brzucha, któremu może towarzyszyć biegunka lub/i wymioty, 

• zawroty głowy, 

• kołatanie serca, 

• wzrost tętna, 

• spadek ciśnienia tętniczego krwi, 

• „zimny pot”, 

• utrata przytomności. 

 

4. Współpraca rodzica ze szkołą/wychowawcą : 

• - rodzice dostarczają  do szkoły zaświadczenie lekarskie, które będzie 

zawierało : 

• rozpoznanie, zalecenia lekarskie, wykaz uczulających alergenów oraz 

listę leków, które 

• dziecko przyjmuje.  
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• - rodzice mają obowiązek poinformować wychowawcę o wszelkich 

zaostrzeniach choroby, 

• - wychowawca ustala z rodzicami rodzaj aktywności bezpiecznych dla 

dziecka i tych, w których nie powinno brać udziału, 

• - w przypadku wyjazdów na wycieczki i wyjść poza budynek szkolny 

jeżeli uczeń chce wziąć udział  w wycieczce, biwaku, wyjściach poza teren 

szkoły  a rodzice wyrażają 

• zgodę, dziecko uczestniczy w takich zajęciach. Jednak gdy problemy 

dziecka są poważne 

• i pracownicy szkoły mają obawy co do możliwości zapewnienia mu 

bezpieczeństwa nauczyciel może odmówić organizacji wycieczki, biwaku.   

 

5. Obowiązki szkoły :  

•  w przypadku alergii wziewnej i kontaktowej częste wietrzenie pomieszczeń 

oraz eliminowanie z otoczenia  produktów, rzeczy, zwierząt które mogą 

powodować alergię, 

•  w przypadku alergii pokarmowej produkt, którego uczeń nie może 

spożywać, jest całkowicie wykreślony z jego menu i  niepodawany pod 

żadną postacią, 

• uczeń z alergią, jeśli tego wymaga,   posiada własne jedzenie przygotowane 

przez rodziców oraz jeśli to konieczne spożywa posiłki na naczyniach 

własnych zapewnionych przez rodzica  ( talerze, kubki), 

• rolą wychowawcy jest uwrażliwienie nauczycieli na problemy dziecka z 

alergią. 

 

 

 

 


