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PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 173 W ŁODZI 

 
 

Postanowienia ogólne: 
 

1 Procedurę opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków przebywania dziecka w przedszkolu.  
2 Procedura reguluje zasady postępowania z chorym dzieckiem w przedszkolu. 

3 Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice/prawni opiekunowie oraz 

nauczycielki. 
 
Opis procedury: 
 

1. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci 

w przedszkolu, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do 

przedszkola dzieci zdrowe. 

2. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania leków i preparatów zdrowotnych.   
3. W przypadku, kiedy dziecko jest np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące 

nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.  
4. W stanach infekcji, chorób skórnych, chorób zakaźnych, pasożytniczych oraz po 

urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do 

przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 
 

5. W przypadku wystąpienia u dziecka uczęszczającego do przedszkola chorób 

pasożytniczych lub chorób zakaźnych przedszkole niezwłocznie powiadamia 

innych rodziców o wystąpieniu przypadków w/w chorób zachowując pełną 

anonimowość.  
6. W przypadku, gdy dziecko skarży się na bóle głowy, ucha, ma podwyższoną 

temperaturę ciała, wymioty i inne objawy nie zagrażające jego zdrowiu i życiu, ale 

stanowiące dyskomfort i mogące być objawem rozwijającej się choroby, nauczyciel 

natychmiast zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych i prosi o odebranie 

chorego dziecka z przedszkola oraz sporządza odpowiednią notatkę 

w dokumentacji. 

7. W momencie, kiedy rodzice nie mogą odebrać dziecka z przedszkola osobiście, 

mogą upoważnić inną pełnoletnią osobę zgodnie z „Procedurą przyprowadzania 

i odbierania dzieci”. 
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8. W stanach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, 

krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia 

i użądlenia, oparzenia i zatrucia), gdy stan zdrowia dziecka wymaga 

natychmiastowej interwencji lekarskiej, dyrektor lub nauczyciel zobowiązani są do 

podjęcia działań z obszaru pomocy przedmedycznej, w zakresie posiadanych 

umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie 

nauczyciel, dyrektor przedszkola powiadamiają rodziców lub opiekunów 

prawnych dziecka. 

9. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego lub rodziców, pozostaje pod 

opieką nauczyciela lub innej osoby z personelu przedszkola. 

10. Dziecko przyprowadzone do przedszkola, traktowane jest jako dziecko zdrowe 

i uczestniczy we wszystkich formach zajęć w tym spacerach, wycieczkach, 

zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. 
 
Postanowienia końcowe: 
 

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców 

/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola. 

2. Z Procedurą postępowania z dzieckiem chorym rodzice zostaną zapoznani podczas 

pierwszego zebrania każdorazowo w nowym roku szkolnym. 

3. Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu. 
 
 
 
 


