Dzieci chore przewlekle
Szanowny Rodzicu, jeśli Twój syn lub córka jest dzieckiem przewlekle chorym może liczyć w
naszej szkole na pomoc i wsparcie nauczycieli oraz pedagoga szkolnego, zgodnie ze swoimi
indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Chcemy zadbać o prawidłowy
rozwój Twojego dziecka, poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, pamiętając o tym, aby mimo
swoich ograniczeń zdrowotnych mogło odnosić szkolne sukcesy i odczuwać swoją wartość.
Dlatego zawracamy się do Ciebie z ważną sprawą, prosząc o :
 Przekazanie wychowawcy, pedagogowi oraz pielęgniarce szkolnej wyczerpujących
informacji o chorobie dziecka, związanych z nią ograniczeniach, perspektywach,
postępowaniu leczniczym i rehabilitacyjnym. Wszystko może mieć wpływ na samopoczucie i
pracę Waszego dziecka w czasie zajęć szkolnych, a wiedza taka jest nieocenioną pomocą dla
jego nauczycieli.
 Konsultację z dzieckiem w poradni psychologiczno-pedagogicznej, która pozwoli ocenić
jego możliwości, mocne i słabsze strony zarówno w sferze zdolności jak i emocji. Może to być
pomocne przy ustalaniu, jaki rodzaj pomocy, metod i środków postępowania będzie
najwłaściwszy i zgodny z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami rozwojowymi i
zdrowotnymi.
 Systematyczną współpracę ze szkołą, poprzez:
 udział w spotkaniach zespołu, który zaplanuje i będzie realizował odpowiednią pomoc dla
Waszego dziecka na terenie szkoły np.: dostosowanie wymagań edukacyjnych,
indywidualizację pracy na lekcjach, udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
korekcyjno-kompensacyjnych, konsultacjach z nauczycielami przedmiotowymi lub
pedagogiem szkolnym,
 udzielanie nam wskazówek do prawidłowego postępowania w przypadku zaostrzenia się
objawów choroby dziecka,
 korzystanie z porad i konsultacji nauczycieli przedmiotowych oraz szkolnych specjalistów
we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole i w domu,
 udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w klasie Waszego dziecka, jak
również tych ogólnoszkolnych, także pomoc w ich organizacji.
Pamiętaj:
 Jeśli uznasz to za potrzebne, za Twoją zgodą możemy również nawiązać współpracę ze
specjalistami spoza szkoły, pod opieką których pozostaje dziecko, bądź do których chciałbyś
dotrzeć. Ich wskazówki mogą okazać się bezcenne w naszych wspólnych oddziaływaniach. 
Razem możemy pomóc Twojemu synowi, Twojej córce – mimo zdrowotnych ograniczeń –
rozwijać się i osiągać sukcesy.

