
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 95 w Krakowie nr

32/2018 z dnia 03.12.2018r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z CHORYM DZIECKIEM OBOWIĄZUJĄCA W

SAMORZĄDOWYM  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  temat choroby (np. alergie pokarmowe, 

schorzenia wziewne, choroby serca itp.). Zgłoszenia należy przedstawiać 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 

dziecka w przedszkolu.

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, aby zapewnić  dziecku w miarę możliwości 

spokój i bezpieczeństwo. Rodzic powinien dostarczyć aktualne zaświadczenie 

lekarskie o przebiegu choroby dziecka. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym

miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka 

przewlekle chorego.

5. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka nauczyciel 

powiadamia Dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka. 

6. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy 

wskazujące na stan chorobowy dziecka   wówczas powiadamia rodziców (prawnych 

opiekunów) o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

7. Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające do poinformowania rodziców o 

konieczności zabrania dziecka do domu uważa się: 

a) na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli 

wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka,     



b) ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku 

zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);

c) dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze 

           częściej niż zwykle (szczególnie dzieci najmłodsze); 

d) dziecko ma problemy z oddychaniem; 

e) dziecko ma biegunkę lub wymioty( w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało 

           przynajmniej dwa razy)  

f) w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie lub ślina wycieka dziecku z ust; 

g) u dziecka występują poważne symptomy poważnych chorób zakaźnych

h) dziecko odczuwa ból zęba, gardła, ucha albo odczuwa mdłości, nawet jeżeli jego 

temperatura ciała jest nieznacznie podwyższona.

8. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków.  

9. Osobą sprawującą  opiekę nad przedszkolną apteczką w każdej grupie jest pomoc 

nauczyciela lub woźna, jej zadaniem jest zgłaszanie dyrektorowi przedszkola 

brakujących środków opatrunkowych.   

10. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola oraz  rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola.

Procedura obowiązuje od 03.12.2018 r.


