
Procedura postępowania z dzieckiem chorym 

w Przedszkolu Samorządowym Zielony Zakątek w Plewiskach 
 
 

1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe. 
2. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi, np.zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą 

przebywać w grupie razem z dziećmi zdrowymi. 
3. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci: 

- ze stanem podgorączkowym lub temperaturą, 
- ze zmianami skórnymi, wysypką, 
- ze zmianami w oczach np. zaczerwienienie, opuchnięcia, ropna wydzielina, łzawienie, zapalenie 
spojówek, jęczmień, 
- z biegunką, 
- skarżące się na bóle brzucha, odczuwające mdłości, 
- skarżące się na ból zęba, ucha, gardła. 
- z chorobami pasożytniczymi np. owsicą, wszawicą. 

      4.  Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci z podejrzeniami chorób zakaźnych. 
5. Po przebytej chorobie zakaźnej rodzic zobowiązany jest do przedłożenia nauczycielowi 

zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 
6. W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do przedszkola. 
7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania 

wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne, należy zgłaszać wyłącznie 
pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. 

8. W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu nauczyciel powiadamia rodzica o stanie zdrowia 
dziecka, a rodzic zobowiązany jest do zabrania dziecka z przedszkola. W przypadku nieodebrania 
chorego dziecka, przedszkole ma prawo wezwać karetkę pogotowia. 

9. W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do przedszkola. 
 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), 

 Art.5 ust.7 pkt 1 oraz art.1 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 

z 2004 r.nr 256, poz. 2572, z póź. zm. ), 

 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.), 

 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.), 

 Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli 
w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r., 

 - 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). 

 
 
           Z procedurą postępowania z dziećmi chorymi w przedszkou,  zostali zapoznani pracownicy 
przedszkola i rodzice. Potwierdzenia stanowią podpisy pod procedurą oraz listy obecności rodziców 
na zebraniach. 
Procedura została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 01.02.2016r.  
Radę Rodziców w dniu 08-09.02.2016r. 
Procdura obowiązuje od 15 lutego 2016r. 
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