
Opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu I w szkole 
 

Dzieci chore na cukrzycę wymagają zrozumienia dla ich potrzeb 

wynikających z choroby. Ponieważ nie ma przerwy na cukrzycę, nie może 

być przerwy z konieczności opieki nad nim. Czas spędzony w szkole nie jest 

wyjątkiem. Właściwa opieka w szkole zapewnia dziecku dobre 

samopoczucie, optymalną pracę i jest niezbędna dla jego zdrowia.  

Dziecko z cukrzycą może brać udział we wszystkich formach 

działalności szkoły (np. zajęcia sportowe, wycieczki, imprezy, uroczystości, 

zajęcia pozalekcyjne). Trzeba wcześniej tylko poinformować rodziców, gdyż 

dziecko może wymagać odpowiedniego przygotowania poprzez 

niestandardowe zarządzanie insuliną bądź posiłkiem.  

Zrozumienie cukrzycy jest kluczem do zaspokojenia potrzeby 

bezpieczeństwa chorego dziecka w szkole.  

 

Aby opieka nad dzieckiem w szkole przebiegała prawidłowo, rodzice, 

szkoła i samo dziecko musza wywiązać się z pewnych zadań. 

 

W szkole niezbędne jest: 

zapewnienie dziecku właściwej opieki, 

zaspokojenie potrzeb dziecka wynikających z choroby, 

stworzenie właściwych warunków pobytu dziecka w szkole, 

uzgodnienie form współpracy z rodzicami i wypracowanie form dobrej 

komunikacji dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w szkole. 

 

Zadaniem rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest: przedłożenie w szkole 

następujących informacji i dokumentów: 

1. Zaświadczenie lekarskie, w którym muszą być zawarte następujące 

informacje: rozpoznanie choroby przewlekłej, opinia na temat możliwości 

uczęszczania dziecka do szkoły ogólnodostępnej, informacje dla 

wychowawcy dotyczące postępowania z dzieckiem i konieczności realizacji 

wskazanych stałych zleceń w czasie pobytu dziecka w placówce, informacje 

dotyczące rodzaju koniecznych działań w razie wystąpienia nasilenia 

objawów choroby, ewentualne ograniczenia i zalecenia dotyczące udziału 

dziecka w zajęciach. 

2. Udzielenie informacji na temat ewentualnie występujących 

współistniejących chorób. 

3. Zapewnienie szkole wyposażenia niezbędnego do prawidłowej opieki 

(glukometr, pen, glukagon, odpowiednie napoje, jeśli możliwe, to telefon 

komórkowy dla dziecka, odpowiednie środki stosowane w przypadku niskich 

cukrów itp.). 

4. Dostarczenie numerów telefonów rodziców/opiekunów prawnych, Poradni 

Diabetologicznej oraz numeru lekarza prowadzącego. 

 

 

http://www.sp3olkusz.pl/data/files/program-cukrzyca.pdf#page=16
http://www.sp3olkusz.pl/data/files/program-cukrzyca.pdf#page=16


Zadania szkoły i nauczyciela: 

1.Zrozumienie potrzeb dziecka wynikających z choroby oraz pomoc w ich 

zaspokajaniu. 

2.Udział nauczycieli w szkoleniach na temat cukrzycy. 

3.Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, akceptacji oraz tolerancji, 

przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. 

4. Zapewnienie odpowiednich warunków do badania poziomu cukru i 

podania insuliny penem (gabinet pielęgniarki szkolnej). 

5. Umożliwienie dziecku korzystania z toalety w każdym czasie i w każdej 

sytuacji. 

6. Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. 

7. Umożliwienie kontaktu z personelem medycznym na życzenie ucznia oraz 

natychmiastowego kontaktu z rodzicem, gdy zachodzi taka potrzeba. 

8. Dostosowanie form pracy dydaktycznej oraz organizacje nauczania do 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

9. Objęcie chorego ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

 

Zadania chorego ucznia: 

1. Umiejętność zbadania glikemii, podania insuliny samodzielnie lub pod 

nadzorem. 

2. Nadrobienie zaległości w nauce powstałych w wyniku absencji i złego 

samopoczucia oraz wizyt u lekarza. 

3. Informowanie nauczycieli o konieczności wykonania czynności od 

zajęć, posiłku oraz poziomu cukru. 

 

Dziecko z cukrzycą w szkole ma prawo i musi mieć możliwość do: 

1.Pomiaru poziomu cukru, tak często, jak wymaga tego jego samopoczucie, 

konieczność spożycia posiłku oraz w sytuacjach związanych z nadmiernym 

ruchem. 

2.Wstrzyknięcia insuliny w razie potrzeby. 

3.Podniesienia wartości glikemii do bezpiecznego poziomu poprzez 

dostarczenie organizmowi w razie potrzeby odpowiedniej ilości 

węglowodanów, glukozy, glukagonu. 

4.Nieograniczonego dostępu do wody i łazienki. 

5.Spożycia w odpowiedniej porze śniadania/obiadu (musi mieć 

wystarczający czas na spożycie całego zaplanowanego posiłku). 

6.Pełnego uczestniczenia w wychowaniu fizycznym (sali gimnastycznej)  

i innych zajęciach pozalekcyjnych, w tym w wycieczkach, konkursach, 

imprezach szkolnych. 

 

Głównym zadaniem dla nauczyciela jest stworzenie dobrej relacji z 

dzieckiem. Dlatego nauczyciel powinien: 

 wykazać się empatią, 

 uważnie obserwować zachowanie dziecka i reagować na niepokojące 

objawy, 



 rozumieć jego trudności, 

 zachęcać do uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, 

 pomóc zaadoptować się w szkolnej rzeczywistości i w grupie rówieśniczej, 

 rozwijać zainteresowania dziecka, 

 wzmacniać jego samodzielność i zaradność w związku z chorobą, 

 pomóc dziecku koncentrować się na swoich pozytywnych i mocnych 

stronach, 

 pomóc przyjąć pozytywna postawę wobec choroby. 

 

Dziecko chore na cukrzycę może prowadzić normalny tryb życia, brać 

udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, zajęciach ruchowych, 

uczestniczyć w wycieczkach klasowych, uroczystościach szkolnych  

i uprawiać sport. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postępowanie z dzieckiem chorym na cukrzycę: 

 

Postępowanie z dzieckiem chorym na cukrzycę 
Bezpieczne stężenie glukozy we krwi określamy poziomy między 70 mg/dl a 180 mg/dl. 

< 70 mg/dl HIPOGLIKEMIA / niedocukrzenie 

70 mg/dl – 180 mg/dl Bezpieczny zakres glikemii 

180 /dl < HIPERGLIKEMIA / przecukrzenie 

OBJAWY  NIEDOCUKRZENIA : 

 niepokój  silne uczucie głodu  

 słabość   objawy splątania  

 drżenie rąk  

 gwałtowna zmiana nastroju 

 chwilowe zaburzenia pamięci i 

koncentracji  

 bladość   trudności w wysłowieniu się  

 nadmierne pocenie się   brak koordynacji ruchowej  

W jaki sposób najszybciej dostarczyć glukozę do krwi?  

zjeść dwie, trzy tabletki glukozy lub zjeść dwie kostki cukru lub zjeść jedną glukozę w żelu 

lub wypić pół soczku kartonikowego 

 

OBJAWY PRZECUKRZENIA: 

 wzmożone pragnienie   uczucie głodu  

 słabość i brak energii, zmęczenie   rozdrażnienie emocjonalne 

 częste oddawanie moczu   odwodnienie, suchość w ustach 

 

Uczeń musi podać sobie dodatkową dawkę insuliny. 

 

 

 

 

 

Jakie czynności uczeń z cukrzycą powinien móc wykonywać bez względu na porę i 

sytuację? 

 

pomiar stężenia glukozy we krwi  wyjście do gabinetu pielęgniarki w celu 

zmiany wkłucia  

wykonanie zastrzyku lub zaprogramowanie 

dawki insuliny  

jedzenie o określonej porze (jeśli tego 

wymaga od ucznia insulinoterapia) 

zjedzenie glukozy w czasie niedocukrzenia  kontakt z rodzicami 

wyjście do toalety   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


