PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZEDSZKOLU
Z DZIECKIEM CHORYM

1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci
zdrowe.
2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać
do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać
w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka
do przedszkola.
3. 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
z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do nauczyciela grupy.
4. 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.
5. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą (zwłaszcza krótszej niż 7 dni),
w tym chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań
do uczęszczania dziecka do przedszkola.
6. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy wskazujące
na stan chorobowy, powodujące 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.
7. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów
zdrowotnych.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
2. 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 z późn. zm.),
3. 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. 2003 nr 6, poz. 69 ze zm.)
4. Statut Niepublicznego Ekologicznego Przedszkola Integracyjnego „Gniazdko”.
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