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CEL PROCEDURY:

 Podstawowym  celem  organu  prowadzącego  przedszkole  jest  zapewnienie
dzieciom bezpieczeństwa i utrzymanie higienicznych warunków w placówce. 

 Zdrowie wychowanków może być zagrożone, gdy zdrowe dzieci są zmuszone do
kontaktu z chorymi. 

 Celem  niniejszej  procedury  jest  ustalenie  zasad  postępowania  z  dziećmi
potencjalnie  chorymi  oraz  ustalenie  higieny  w  przedszkolu  tak,  aby  zdrowe
dzieci nie były narażane na zarażenia się od dziecka chorego. 

RODZICE  POWINNI  WIEDZIEĆ,  ŻE  NIE  WOLNO   PRZYPROWADZAĆ  DO
PRZEDSZKOLA DZIECI:  

- które są chore i/lub:

- u których zauważyli każde odstępstwo od pełni zdrowia organizmu: 

 wystąpiła gorączka lub stan podgorączkowy,
 pojawiła się na skórze wysypka, rumień lub świąd,
 wystąpiło zaczerwienienie śluzówek oka, pojawiła się ropna wydzielina, silne 

łzawienie,
 wystąpiła biegunka, wymioty, bóle brzucha 
 gdy dziecko  zgłasza problemy z oddychaniem, ma kaszel lub uporczywy katar. 
 oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może 

uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

Jedynym odstępstwem od tej reguły mogą być objawy chorobowe wynikające z alergii 
dziecka, ale o tym należy powiadomić nauczyciela(zaświadczenie od alergologa). 

RODZICE POWINNI  PAMIĘTAĆ, ŻE PRZYPROWADZAJĄC CHORE DZIECKO
DO  PRZEDSZKOLA  NARAŻAJĄ  ZDROWIE  PRACOWNIKÓW  PRZEDSZKOLA
ORAZ INNYCH PRZEDSZKOLAKÓW. 

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM CHORYM NA TERENIE PRZEDSZKOLA 



Nauczyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, ponieważ nie jest
w  stanie  określić  czy  dziecko  jest  chore.   Przyjmując  dziecko  potencjalnie  chore,
informujemy rodzica lub opiekuna, że może zostać wezwany do odebrania dziecka z
przedszkola,  a  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  dla  zdrowia  i  życia  dziecka
zostanie  wezwana pomoc lekarska -  pogotowie ratunkowe.  Jeżeli  w trakcie  pobytu
dziecka  w  przedszkolu  wystąpią  objawy  chorobowe,  rodzice  zostaną  o  tym
niezwłocznie  poinformowani  i  poproszeni  o  odebranie  dziecka  z  przedszkola  przez
rodzica  lub  osobę  upoważnioną  przez  rodzica.    Rodzic  jest  zobowiązany  podać
wychowawcy  aktualny  numer  telefonu  (pamiętać  zawsze  przy  zmianie  numeru
telefonu).  Należy poinformować rodzica,  że w przypadku,  gdy nie odbierze dziecka
chorego na wezwanie nauczyciela, zostanie wezwana pomoc lekarska, a dziecko może
zostać odwiezione do szpitala przez pogotowie ratunkowe.

PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA  NIE  PODAJĄ  ŻADNYCH  LEKARSTW
PRZECIWGORĄCZKOWYCH, PRZECIWBÓLOWYCH, JAK I ANTYBIOTYKÓW. 

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA POKARMOWE

W  przypadku  stwierdzenia  wystąpienia  u  dziecka  choroby  zakaźnej  lub  zatrucia
pokarmowego, rodzice wychowanka zobowiązani są do poinformowania wychowawcy
placówki o zachorowaniu dziecka (m.in.: szkarlatyna, świerzb, ospa, różyczka, odra,
owsica,  wszawica  itp.)   W  przypadku  stwierdzenia  wystąpienia  choroby  zakaźnej,
zatruć pokarmowych na terenie przedszkola, należy wzmóc ochronę higieniczną (tj.
zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek).   

RODZICE  (OPIEKUNOWIE  PRAWNI)  DZIECKA,  PO  PRZEBYTEJ  CHOROBIE,
ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA OD LEKARZA RODZINNEGO,
ŻE DZIECKO JEST PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA, NIE JEST CHORE. 

POBYT DZIECKA W PLACÓWCE

Przyprowadzenie  dziecka  do  przedszkola  jest  równoznaczne  w  wyrażeniem  zgody
rodziców  na  udział  dziecka  we  wszystkich  zajęciach,  spacerach  i  wycieczkach.
Przedszkole,  zgodnie   z  obowiązującym prawem,  nie  spełnia  życzeń  rodziców,  aby
dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i
nie  uczestniczyły  w  spacerach   i   zabawach  w  ogrodzie  przedszkolnym  (nie  ma
możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali). 

Procedura wchodzi w życie wraz z dniem podpisania przez dyrektora placówki.
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