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PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM
W PRZEDSZKOLU

NR

95 W KRAKOWIE

1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola
dzieci zdrowe.
2.

Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości
dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat choroby

(np.

alergie pokarmowe, schorzenia wziewne, choroby serca itp.). Zgłoszenia
wyłącznie w formie pisemnej.
3. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek
przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji
na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w
funkcjonowaniu.
4.

W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z
nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np.
sposób ułożenia dziecka, do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając
dziecku w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.

Rodzic powinien

dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby dziecka.
5. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer
telefonu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przewlekle chorego.
6.

W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka
nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i
rodziców dziecka.

7. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy
wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w
zajęciach, wymaga fachowej opieki , lub naraża inne dzieci na zarażenia
wówczas powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności
odebrania dziecka z przedszkola.
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8. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i
preparatów zdrowotnych.
9.

Osoba upoważniona przez Dyrektora sprawuje opiekę nad przedszkolną
apteczką wyposażając ją w podstawowe środki medyczne.

10. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola.
Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz.
191 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61, poz. 624 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.
U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)
Statut Przedszkola 95 w Krakowie.

