
Form 4: Request for school to issue long-term ‘as required’ prescribed medication in school 
Форма 4: Заява щодо застосування школою медичних препаратів, призначених 
лікарем на тривалий час, у разі виникнення такої необхідності 
To be completed by parent/carer 
Заповнюється одним з батьків/опікуном 

Pupil’s name 
Ім'я учня 

Date of birth 
Дата народження 

 

I request that the above pupil be given the following medication while at school. I have given the first dose 
of this medication to my child and no adverse reaction has been observed. 
Прошу, щоб указаний вище учень отримував наведені нижче медичні препарати під час 
перебування у школі. Моя дитина отримала першу дозу цього препарату від мене та жодної 
негативної реакції не спостерігалося. 
 

 
Name of medication 

Назва медичного 
препарату 

 
 

Dose 
prescribed 

Призначена 
доза 

 
Minimum 

time 
between 

doses 
Мінімальний 

час між 
дозами 

 
 

Medication to be given if the following 
symptoms occur 

Медичний препарат має бути застосований 
у разі виникнення таких симптомів 

    

 
The GP or hospital doctor has prescribed the above medication. It is in the container in which it 
was dispensed, clearly labeled with the contents, dosage and child’s name in full. 
I realise that this is not a service that the school is obliged to undertake. I accept full responsibility for 
informing the school if my child has been given a dose of this medication before coming to school. I accept 
responsibility for ensuring that the medicine has not expired and that there will be enough medicine 
supplied to the school for my child’s needs. 
Вищевказаний препарат був призначений cімейним лікарем або лікарем у лікарні. Він 
міститься в упаковці, в якій його було видано, та на ній чітко вказаніїї вміст, доза зазначеного 
препарату  та повне ім'я дитини. 
Я розумію, що це не належить до послуг, які зобов'язана надавати школа. Я приймаю повну 
відповідальність за інформування школи про те, що моя дитина отримала дозу цього препарату до 
того, як прийшла до школи. Я беру на себе відповідальність слідкувати за терміном придатності 
препарату та надавати школі препарат в достатній кількості для забезпечення потреб моєї дитини. 

Parent/carer’s name (please print) 
Ім'я одного з батьків/опікуна (друкованим шрифтом) 
Address 
Адреса 

 Home 
Домашній телефон 
 Work 
Робочий телефон 
 Mobile 
Мобільний телефон 

@ 

Name of G.P. 
Ім'я сімейного лікаря 



Address of G.P. 
Адреса сімейного лікаря 

 G.P. 
Телефон сімейного лікаря 

Signature of Parent/Carer 
Підпис одного з батьків/опікуна: 

Date 
Дата 

 
Note: The school will not accept medication unless this form is completed and signed by the parent/carer 
of the pupil and the head teacher agrees the administration of the medication. The head teacher reserves 
the right to withdraw this service. 
Примітка: Школа прийме медичний препарат, тільки якщо ця форма заповнена та підписана одним 
із батьків/опікуном учня, а також застосування препарату погоджено директором школи. Директор 
залишає за собою право припинити надання такої послуги. 

 
 
 
 
 

May 2018 
травень 2018 


