
P R O C E D U R A  P O S T! P O W A N I A  W  P R Z Y P A D K U  W Y S T"P I E N I A   
U  D Z I E C K A  O B J A W Ó W  C H O R O B O W Y C H  

 

Podstawa prawna: 

1.! Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z pó!n. zm.), 

2.! Ustawa z dnia 6 wrze"nia 2001 r. o chorobach zaka!nych i zaka#eniach (Dz. U. z 2001 
r., Nr 126, poz. 1384 z pó!n. zm.), 

3.! Rozporz$dzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze%stwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szko&ach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69), 

4.! Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 8 w D'bicy. 
 

1. Cel procedury 
Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia 
dziecka w przedszkolu. 

2. Zakres procedury 
Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, 
sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowi!zki nauczycieli oraz rodziców w stosunku 
do chorych dzieci. 

3. Definicja przedmiotu procedury  
Przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych i oddanie pod opiek" nauczycieli.  
Odebranie przez rodzica dziecka z przedszkola w przypadku z#ego samopoczucia lub 
pogorszenia stanu zdrowia 

4. Kogo dotyczy procedura? 
Do przestrzegania procedury zobowi!zani s! rodzice, opiekunowie prawni, osoby 
upowa$nione i pracownicy przedszkola. 

5. Obowi#zki, odpowiedzialno$%, upowa&nienia osób realizuj#cych zadanie, które jest 
przedmiotem procedury 
 

Rodzice (prawni opiekunowie):  

a)!przyprowadzaj! do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów, 
b)!odbieraj! dzieci z przedszkola, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, w ustalonym 

przez procedur" trybie,  
c)!upowa$niaj! pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola,  
d)!podaj! prawid#owy i aktualny telefon kontaktowy,  
e)!odpowiadaj! za zdrowie i bezpiecze%stwo swojego dziecka, 
f)! stosuj! si" do obowi!zuj!cych procedur.  



Nauczycielki: 

a)! informuj! rodziców o stanie zdrowia i samopoczucia dziecka,  
b)!powiadamiaj! telefonicznie rodziców o z#ym samopoczuciu dziecka,  
c)!odpowiadaj! za zdrowie i bezpiecze%stwo dzieci od momentu przyprowadzenia do sali    

do chwili odebrania przez rodzica lub osob" upowa$nion!,  
d)!sprawdzaj! na bie$!co zgodno&' podanych danych kontaktowych, 
e)!prowadz! dzia#ania prozdrowotne, 
f)! stosuj! si" do obowi!zuj!cych procedur. 

Dyrektor  

a)! zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a tak$e bezpieczne          
i higieniczne warunki uczestnictwa w zaj"ciach organizowanych poza obiektem, 

b)! wypracowuje wspólnie z rad! pedagogiczn! uregulowania dotycz!ce bezpiecznego 
pobytu dziecka w przedszkolu, 

c)! monitoruje realizacj" zada% zwi!zanych z zapewnieniem bezpiecze%stwa dzieciom,        
w tym ochron" zdrowia dzieci, 

d)! podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej dla dzieci. 

OPIS PROCEDURY 

1)! Rodzice przyprowadzaj! do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.                 
KATAR TO TAK'E CHOROBA. 

2)! Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALE'Y przyprowadza' do 
przedszkola. Dzieci z wyra(nymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, 
przezi"bione, kaszl!ce, z gor!czk!, z biegunk!, wysypk!, itp) nie mog! przebywa'       
w grupie z dzie'mi zdrowymi. 

3)! W stanach infekcji, chorób skórnych, zaka(nych oraz po urazach ( z#amania, zabiegi 
chirurgiczne, inne) dziecko NIE MO'E UCZ!SZCZA( do przedszkola do czasu 
ca#kowitego wyleczenia. 

4)! Po zako%czeniu leczenia rodzic powinien przed)o&y% w przedszkolu za$wiadczenie 
wystawione przez w#a&ciwego lekarza lub o&wiadczenie potwierdzaj#ce zako*czenie 
leczenia.  

5)! Rodzice maj! obowi!zek zg#aszania wszelkich powa$nych dolegliwo&ci i chorób 
zaka(nych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpuj!cych informacji na ten 
temat. 

6)! Nauczyciele na bie$!co podaj! rodzicom informacj" o samopoczuciu dziecka lub 
zauwa$onych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu. 

7)! W czasie pobytu dziecka w placówce w przypadku, wyst!pienia lub zg#oszenia przez 
dziecko niepokoj!cych objawów i z#ego samopoczucia, stanowi!cego zagro$enie dla 
prawid#owego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( 
m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, 



wysypka niewiadomego pochodzenia, podwy$szona temperatura, urazy i inne) 
NAUCZYCIEL MA OBOWI"ZEK POWIADOMIENIA telefonicznego 
rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka. 

8)! Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, 
RODZIC JEST ZOBOWI"ZANY DO NIEZW+OCZNEGO ODEBRANIA 
dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczno&ci konsultacji lekarskiej. 

9)! W sytuacji niemo$no&ci nawi!zania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor 
podejmuj! wszelkie dost"pne czynno&ci w celu nawi!zania kontaktu z osobami 
upowa$nionymi przez rodziców do odbioru dziecka. 

10)! Nauczyciel nie jest zobowi!zany do udzielania &wiadcze% zdrowotnych. To zadanie 
dotyczy lekarza, piel"gniarki czy ratownika medycznego. Nauczyciel, któremu 
powierza si" bezpiecze%stwo, zdrowie i $ycie dziecka, powinien zdawa' sobie spraw"   
z odpowiedzialno&ci, jaka na nim spoczywa. Dlatego te$ musi pami"ta', $e pierwsza 
pomoc z jego strony, to jedynie dora(na, czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa            
i wykwalifikowana si#a medyczna. 

11)! W stanach nag#ych (utrata przytomno&ci, zas#abni"cia i omdlenia, z#amania, krwotoki, 
zwichni"cia, urazy, cia#a obce w nosie, gardle, oku, uchu, uk!szenia i u$!dlenia, 
oparzenia i odmro$enia, zatrucia), gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej 
interwencji lekarskiej, wtedy dyrektor lub nauczyciel zobowi!zani s! do podj"cia 
dzia#a% pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiej"tno&ci oraz wezwania 
karetki pogotowia ratunkowego. Jednocze&nie o sytuacji nauczyciel, dyrektor 
przedszkola powiadamiaj! rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.          
Nauczyciel udzielaj#c pomocy, powinien: 
a)! oceni' sytuacj" i zabezpieczy' miejsce zdarzenia,  
b)! oceni' stan poszkodowanego dziecka, 
c)! wezwa' pomoc lub wyspecjalizowan! pomoc medyczn!, 
d)! je&li jest taka potrzeba, zabezpieczy' poszkodowanego przed 

mo$liwo&ci!      dodatkowego urazu lub uszkodzenia, 
e)! przyst!pi' do akcji ratowniczej, 
f)! nale$y zapewni' dziecku komfort psychiczny, mie' z nim ci!g#y kontakt s#owny    

oraz by' przy nim do czasu przej"cia przez s#u$b" medyczn!. 
12)! Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia rodziców, pozostaje 

pod opiek! nauczyciela, dyrektora lub innej osoby z personelu przedszkola. 
13)! Lekarz pogotowia decyduje o sposobie dalszego udzielenia pomocy dziecku 

ewentualnego przewiezienia dziecka do szpitala (zostaje spisany protokó#).  
14)! W przypadku nie przybycia na czas rodziców, prawnych opiekunów dziecka, 

nauczyciel, opiekun zajmuj!cy si" dzieckiem jedzie z nim do szpitala i tam oczekuje na 
przybycie rodziców. 

15)! Rodzic zobowi!zany jest do regularnego sprawdzania czysto&ci skóry, w#osów dziecka 
w celu wykrywania ewentualnej obecno&ci paso$ytów. W przypadku zaobserwowania 
choroby rodzic niezw)ocznie powiadamia o tym fakcie przedszkole. 

16)! Obowi!zek wykonania zabiegów w celu skutecznego usuni"cia chorób paso$ytniczych 
spoczywa na rodzicach. 



17)! W trakcie leczenia dziecko powinno pozosta% w domu, $eby zapobiec przenoszeniu si" 
choroby na inne dzieci ucz"szczaj!ce do przedszkola. 

18)! Dziecko wraca do przedszkola po zako%czeniu leczenia. Rodzice (opiekunowie prawni) 
dziecka, po przebytej chorobie zaka(nej, zobowi!zani s! do dostarczenia za&wiadczenia 
od lekarza rodzinnego, $e dziecko jest po zako%czeniu leczenia, nie jest chore i nie jest 
mo$liwym (ród#em zara$enia dla innych wychowanków przedszkola. 

19)! W przypadku stwierdzenia wyst!pienia u dziecka choroby zaka(nej, paso$ytniczej lub 
zatrucia pokarmowego, rodzice wychowanka przedszkola zobowi!zani s! do 
poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka. 

20)! Przedszkole niezw#ocznie powiadamia innych rodziców o wyst!pieniu przypadków 
choroby paso$ytniczej lub zaka(nej w&ród dzieci. 

21)! W przypadku stwierdzenia wyst!pienia chorób zaka(nych, zatru' pokarmowych lub 
przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych, nale$y wzmóc rygor higieniczny. 
Zwi"kszy' cz"stotliwo&' mycia i dezynfekcji sto#ów, sanitariatów, zabawek. 

22)! W przypadku wyst!pienia u dziecka choroby zaka(nej przedszkole ma prawo $!da' od 
rodzica, a rodzice s# zobowi#zani do przed)o&enia za$wiadczenia lekarskiego 
potwierdzaj#cego zako*czenie leczenia. 

23)! W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii ró$nego typu rodzice s# zobowi#zani do 
przed)o&enia za$wiadczenia lekarskiego wskazuj#cego rodzaj alergii. 

24)! W przedszkolu nie podaje si, dzieciom &adnych leków - doustnych, wziewnych oraz 
w postaci syropów, zastrzyków, ma&ci i $elu. 

25)! Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyra$eniem zgody 
rodziców na udzia# dziecka we wszystkich zaj"ciach, spacerach i wycieczkach. 
Przedszkole, zgodnie z obowi!zuj!cym prawem, nie spe#nia $ycze% rodziców, aby 
dzieci po przebytych chorobach i d#u$szej nieobecno&ci nie wychodzi#y na powietrze     
i nie uczestniczy#y w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma 
mo$liwo&ci pozostawienia dziecka lub cz"&ci grupy w sali). 

26)! Pomieszczenia przedszkola, w których odbywaj! si" zaj"cia, wietrzy si" dok#adnie       
w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby tak$e w czasie zaj"'. 

27)! Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne, powinny by' wygodne, praktyczne, bezpieczne 
oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umo$liwiaj!ce codzienny 
pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach m#odszych, 
pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych cz"&ci garderoby. 

28)! Zabrania si" ubierania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz 
warto&ciowej bi$uterii, w tym #a%cuszków i bransoletek. 

29)! W trosce o zdrowie i bezpiecze%stwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice    
i personel placówki s! zobligowani do wspó#pracy oraz wzajemnego poszanowania 
praw i obowi!zków wszystkich podmiotów niniejszej procedury. 

30)! Procedura obowi!zuje w równym stopniu wszystkich - rodziców/opiekunów prawnych 
oraz wszystkich pracowników przedszkola. 

Procedura zosta)a zatwierdzona uchwa)# Rady Pedagogicznej nr 5/2017/2018 z dnia 14.09.2017r. 

!


