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PROCEDURA POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECKA OBJAWÓW CHOROBOWYCH 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE „Szczawinkowo” W Szczawinie Dużym 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.),  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.), 

4. Statut przedszkola 

 

Procedura 

1. Dyrektor przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem; na 

bieżąco kontroluje realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym 

ochronę zdrowia dzieci. 

2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko. 

3. Dyrektor/nauczyciel ma prawo żądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. 

4. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi, np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, 

wysypką, itp. NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ w grupie z dziećmi zdrowymi. 

5. W stanach infekcji chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach –złamania, zabiegi chirurgiczne i inne 

–dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu wyleczenia. 

6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi wszelkich chorób zakaźnych dziecka,  

7. W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez 

dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie  dla prawidłowego 

funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK 

POWIADONIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka. 

8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, RODZIC JEST 

ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola. 

9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie 

dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do 

odbioru dziecka lub wezwania Pogotowia Ratunkowego  

10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji nauczyciel 

zobowiązany jest do podjęcia działań związanych z udzieleniem pierwszej pomocy, wezwania 

Pogotowia Ratunkowego oraz zawiadomienia rodziców i dyrektora przedszkola. 

11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica,  

a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie 

leczenia. 

12. Nauczyciele w szczególnych przypadkach odizolowują chore dziecko od zdrowych dzieci zapewniając 

im w tym czasie opiekę. 

13. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia 

lekarskiego wskazującego rodzaj alergii 



2 
 

14. Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe należy zgłaszać 

wyłącznie pisemnie, z zaświadczeniem lekarskim do dyrektora przedszkola. 

15. W przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych prócz pierwszej pomocy 
przedmedycznej ani podawać żadnych leków. Wyjątek stanowią leki podtrzymujące funkcje życiowe 
– zastosowanie ma Procedura dotycząca podawania leków na terenie Niepublicznego Przedszkola 
Integracyjnego „Szczawinkowo”  

16. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział 

dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. 

17. W przypadku wystąpienia chorób pasożytniczych u dziecka ( wszawica, owsiki i inne) rodzic 

powiadamia nauczyciela lub dyrektora przedszkola. 

18. Dyrektor przedszkola powiadamia Rodziców  o występowaniu na terenie przedszkola chorób 

zakaźnych, pasożytniczych i innych. 

19. Rodzice zobowiązani są  przyprowadzić dziecko po zakończonej kuracji. 

20. Nauczyciel pełni rolę wspierającą i może służyć pomocą w nagłych sytuacjach. Odpowiedzialność za 

prawidłowe leczenie spoczywa głównie na rodzicach i zespole leczącym dziecko. 

21. Nauczyciel na bieżąco podaje rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych 

zmianach w zachowaniu w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. 

22. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym zostają zapoznani rodzice podczas zebrań grupowych 

podpisując oświadczenie o zapoznaniu się z nią.  

23. Procedura zamieszczona jest również na stronie internetowej przedszkola. 

24. Procedura obowiązuje w równym stopniu rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich 

pracowników przedszkola. 

 

 

PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD 01.09.2019 R. 

 


