
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM
W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

OO. BERNARDYNÓW W WIĄCZYNIU DOLNYM 
Podstawa prawna: 
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeniu 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 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)  

Informacje ogólne: 
1.Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola TYLKO ZDROWE DZIECI.
2.Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola, jak również dzieci zażywające leki,
w tym antybiotyki. 
3.Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi, np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp. 
NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ w grupie z dziećmi zdrowymi. 
4.W stanach  infekcji,  chorób  skórnych,  chorób  zakaźnych  oraz  po  urazach  złamania,  różnego rodzaju  zabiegach  chirurgicznych
- dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 
5.Podczas  pobytu  dziecka  w placówce,  w  przypadku  zaobserwowania,  wystąpienia  lub  zgłoszenia  przez  dziecko  niepokojących
objawów bądź złego samopoczucia, które stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w
przedszkolu  NAUCZYCIEL  MA  OBOWIĄZEK  POWIADOMIENIA  telefonicznego  rodzica/opiekuna  prawnego  oraz
poinformowania dyrekcji placówki o stanie zdrowia dziecka.
6.Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora placówki informacji o stanie zdrowia dziecka, RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO
NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola. 
7.W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor placówki podejmują wszelkie dostępne czynności
w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka lub wezwania Pogotowia Ratunkowego. 
8.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
placówki.
9.Przyprowadzenie  dziecka  do  przedszkola  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem zgody rodziców na  udział  dziecka  we  wszystkich
zajęciach, spacerach i wycieczkach. 
 
Choroby zakaźne i pasożytnicze: 
1.Rodzice mają obowiązek poinformować nauczyciela o wszelkich poważnych dolegliwościach i chorobach zakaźnych dziecka oraz
udzielić nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat. 
2.W przypadku wystąpienia  u dziecka  choroby zakaźnej  przedszkole  ma prawo żądać  od  rodzica,  a  rodzice  są  zobowiązani  do
przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 
3.Nauczyciele w szczególnych przypadkach, gdy mają taka możliwość odizolowują chore dziecko od zdrowych dzieci zapewniając im
w tym czasie opiekę.
4.W przypadku wystąpienia chorób pasożytniczych u dziecka (wszawica, owsiki i inne) rodzic powiadamia nauczyciela lub dyrektora
przedszkola. 
5.Dyrektor placówki powiadamia Rodziców o występowaniu na terenie przedszkola chorób zakaźnych lub pasożytniczych   w formie
pisemnego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.  
 
Alergie u dziecka: 
1.W  przypadku  stwierdzenia  u  dziecka  alergii  rodzice  są  zobowiązani  do  przedłożenia  zaświadczenia  lekarskiego  od  lekarza
specjalisty wskazującego rodzaj alergii. 
2.Rodzice dzieci alergicznych, mających cały czas katar, a chorych według ich informacji na alergię oddechową zobowiązani są
dostarczyć zaświadczenie od lekarza alergologa. 
3.Stwierdzone  alergie  pokarmowe  i  związane  z  tym  szczególne  wymagania  żywieniowe  należy  zgłaszać  wyłącznie  pisemnie,
z zaświadczeniem lekarskim do dyrektora placówki. 
 
Podawanie leków: 
1.Nauczyciele i  personel przedszkola nie mają prawa podawać dzieciom żadnych leków - doustnych, wziewnych oraz w postaci
zastrzyków, maści lub żelu. 

Zapoznałam/ -em się z obowiązującą procedurą, co poświadczam własnoręcznym podpisem: 

Imię i nazwisko dziecka uczęszczającego do placówki.........................................................................................

Wiączyń Dolny, dn. .............................      Podpis rodzica / opiekuna prawnego …............................................ 


