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PROCEDURA POSTEPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCA  

W KLUBIE I PRZEDSZKOLU „BAJKOWA PRZYSTAŃ” 

 

Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 

624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 22003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 

oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75); 

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 2002r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.); 

4. Statut Przedszkola; 

5. Regulamin Przedszkola. 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Procedurę opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych, jasnych i higienicznych 

warunków przebywania dziecka w przedszkolu/ klubiku. 

2. Procedura reguluje zasady postępowania z chorym dzieckiem w przedszkolu/ klubiku. 

3. Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice/prawni opiekunowie/ i cały 

personel placówki. 
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Opis procedury 

 

1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzania do przedszkola/klubiku tylko zdrowe dzieci. 

Przyprowadzenie dziecka do przedszkola/ klubiku jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach oraz wyjściach na dwór. 

Stan zdrowia dziecka musi pozwalać na uczestniczenie we wszystkich zaplanowanych 

aktywnościach dnia. 

2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać  

do przedszkola/ klubiku. 

3. Nauczyciele i personel przedszkola/ klubiku nie mają prawa podawać dzieciom 

żadnych leków, nawet tych wydawanych bez recepty. 

4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania dyrektorowi placówki lub nauczycielowi wszelkich 

poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania wyczerpujących 

informacji na ten temat. 

5. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach np. złamania, zabiegi 

chirurgiczne dziecko nie może uczęszczać do przedszkola/klubiku do czasu 

całkowitego wyleczenia. 

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

rodzic zobowiązany jest powiadomić o tym dyrektora placówki lub nauczyciela.  

Dyrektor przedszkola/ klubiku powiadamia Rodziców o występowaniu na terenie 

placówki chorób zakaźnych, pasożytniczych i innych. W placówce są uruchomione 

dodatkowe procedury wzmożonej dezynfekcji. 

7. Tylko w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej np. grypa jelitowa, ospa 

wietrzna, bostonka, opryszczka, gorączka trzydniowa (rumień nagły), odra, różyczka, 

szkarlatyna, świnka placówka ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.  

Przy innego rodzaju chorobach takie zaświadczenie nie jest wymagane. 

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

zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii. 
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9. Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe 

należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, z zaświadczeniem lekarskim do dyrektora 

placówki. W wypadku chęci wybrania specjalnej diety pokarmowej bez wskazań 

lekarza, Rodzice muszą złożyć pisemne oświadczenie, że chcą korzystać  

z niestandardowego żywienia np. dieta bezmleczna, wegetariańska na własne 

życzenie i biorą za to pełną odpowiedzialność. 

10. W przypadku stwierdzenia u przyprowadzanego do przedszkola/ klubiku dziecka 

poważnych symptomów choroby (np. występująca gorączka) nauczyciel ma prawo nie 

przyjąć dziecka do placówki. W wypadku zaobserwowania złego samopoczucia lub 

niepokojących/ niepewnych oznak niejednoznacznych czy dziecko jest zdrowe 

nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności 

pozostawienia w placówce dziecka z objawami, które mogą świadczyć o rozwijaniu się 

choroby – załącznik 4. Rodzic zobowiązany jest do podpisania oświadczenia  

o odpowiedzialności pozostawienia w placówce dziecka z takimi objawami.  

W przypadku nie podpisania oświadczenia nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka  

do placówki ze względów bezpieczeństwa. 

11. 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 powiadomienia telefonicznego 

rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.  

Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, 

rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola/ klubiku 

(w ciągu 90 minut). W takim wypadku zalecana jest kontrolna wizyta u lekarza.  

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

nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia działań związanych z udzieleniem pierwszej 

pomocy i wezwania Pogotowia Ratunkowego oraz zawiadomienia Rodziców  

i dyrektora przedszkola. 

13. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola/ klubiku powinno zostać ubezpieczone  

przez Rodziców/ prawnych opiekunów. 

14. Nauczyciele na bieżąco podają Rodzicom informację o samopoczuciu dziecka  

lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu/ klubiku. 

15. Osoba upoważniona przez Dyrektora sprawuje opiekę nad przedszkolną/ klubową 

apteczką (dba, aby zawsze była wyposażona w podstawowe środki medyczne). 

16. Dyrektor placówki zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce,  

a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych 

poza obiektem. Wypracowuje wspólnie z radą pedagogiczną uregulowania dotyczące 

bezpiecznego pobytu dziecka w placówce, monitoruje realizację zadań związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci. 

17. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym zostają zapoznani Rodzice oraz kadra 

przedszkola i klubiku. 

18. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich Rodziców/ opiekunów prawnych  

oraz wszystkich pracowników przedszkola. 
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Załącznik nr 4 do Procedury przyprowadzania dzieci zdrowych do Przedszkola i Klubiku 

„Bajkowa Przystań” we Wrocławiu. 

  

 

data: .............................. 

 

.................................................................. 

.................................................................. 

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

 

Oświadczenie rodzica o odpowiedzialności pozostawienia w przedszkolu/klubiku  

dziecka z objawami chorobowymi 

 

Oświadczam, że na własną odpowiedzialność decyduję się pozostawić w przedszkolu/klubiku 

moje dziecko.........……………………..............................……………...................................................... 

pomimo sygnalizowanych przez nauczyciela następujących objawów: 

…...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

oraz biorę pełną odpowiedzialność za pozostawienie go w podanym stanie zdrowia. 

 

 

 

….................................................................. 

 (podpis rodzica lub osoby upoważnionej) 

 


