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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

U DZIECI OBJAWÓW CHOROBOWYCH 

 

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE. KATAR TO TAKŻE CHOROBA. 

W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są 

zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą 

takie objawy. 

2. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi, np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące,                        

z gorączką, wysypką, itp. NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ w grupie z dziećmi zdrowymi. 

3. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi  

chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego 

wyleczenia. 

4. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać  w domu, żeby zapobiec przenoszeniu  

się choroby na inne dzieci uczęszczające do przedszkola. Dziecko wraca do przedszkola  

po zakończeniu leczenia. 

5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrekcji wszelkich poważnych 

dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka. Nauczyciel ma obowiązek 

poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące  

objawy u dzieci. 

6. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, 

jeżeli nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy   

(podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty , biegunka, 

ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne 

zmiany w zachowaniu, itp. ) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów)  

o dolegliwościach dziecka, dyrektora przedszkola. 

7. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany 

do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

8. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel podejmuje wszelkie 

dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców 

do odbioru dziecka. 
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9. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz  w postaci 

maści i żelu. 

10. W stanach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, 

zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia,  oparzenia i 

odmrożenia, zatrucia), gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji 

lekarskiej, wtedy nauczyciel zobowiązany jest poinformować  o tym fakcie dyrektora 

przedszkola oraz do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych 

umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie dyrektor 

przedszkola powiadamia o sytuacji rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 

11. Nauczyciel udzielając pomocy, powinien: 

a) ocenić sytuację i zabezpieczyć teren, miejsce zdarzenia, 

b) ocenić stan poszkodowanego dziecka, 

c) wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną pomoc medyczną, jeśli jest taka potrzeba,  

d) zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu  

lub uszkodzenia, 

e) przystąpić do akcji ratowniczej.  

 

Należy zapewnić dziecku komfort psychiczny, mieć z nim ciągły kontakt słowny oraz być przy nim 

do czasu przejęcia przez służbę medyczną.  
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