
Miejskie Przedszkole nr 6 

im. Juliana Tuwima w Sochaczewie 

 

Procedura postępowania z dzieckiem chorym 

 

Podstawa prawna   

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018r. poz. 967)  

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2018 poz. 151) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 

2017 poz. 1646) 

  - Statut Przedszkola 

 

Cel procedury:  

1. Celem niniejszej jest ustalenia zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz 

postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażone na 

niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które 

zminimalizują to ryzyko. 

2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY 

1. Podmiotem procedury jest: 

a) określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym, 

b) określenie zasad higieny w przedszkolu.  

2. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków 

przedszkola a także rodziców i opiekun prawnych wychowanków placówki. 

 

 

Sposób prezentacji procedur   

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola oraz tablicach ogłoszeń  

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach z rodzicami.  

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 



 

Tryb dokonywania zmian w procedurze  

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonywać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej - dyrektor placówki.  

Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

3. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania: 16.10.2018r.  

 

Opis Procedury 

1. Rodzice powinni wiedzieć, że nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci, które są 

chore, jeżeli zauważyli każde odstępstwo od pełni zdrowia organizmu( dziecko ma 

gorączkę, kaszel, katar, wysypkę lub zmiany skórne, biegunkę, wymiotuje, nie chce 

spożywać pokarmów, skarży się na ból gardła). Jedynym Odstępstwem od tej reguły mogą 

być objawy chorobowe wynikające z alergii dziecka, ale o tym należy powiadomić 

nauczyciela. 

2. Nauczyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka, wychowanka do przedszkola, 

ponieważ nie jest w stanie określić czy dziecko jest chore. Zadaniem statutowym 

przedszkola jest zapewnienie opieki dzieciom i bezpieczeństwa. Przyjmując 

odpowiedzialność za dziecko potencjalnie chore, informujemy rodzica lub opiekuna 

prawnego, że może zostać wezwany do odebrania dziecka z przedszkola i udania się do 

lekarza z dzieckiem przy pogorszeniu stanu zdrowia, a w przypadku wystąpienia 

zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka zostanie wezwana pomoc lekarska – pogotowie 

ratunkowe. 

3. Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją odpowiedzialność dziecka, które ma biegunkę, 

słania się na nogach, jest półprzytomne ze względu na wysoką temperaturę ciała, ma 

duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie zakaźnej lub występowaniu pasożytów u 

dziecka lub wymiotuje.  

4. Współpraca z rodzicami w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia. Apel do rodziców 

(opiekunów prawnych). 

5. W przypadku wystąpienia chorób pasożytniczych u dziecka (wszawic, owsiki i inne) 

rodzic powiadamia nauczyciela lub dyrektora przedszkola. 

6. Nauczyciel powiadamia rodziców o występowaniu na terenie przedszkola chorób 

zakaźnych, pasożytniczych i innych. 

7. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub 

zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu. 

8. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka we wszystkich zajęciach 

 spacerach i wycieczkach.  

9. Pielęgniarka, nauczyciele oraz personel przedszkola nie mają prawa podawać dzieciom 

żadnych leków – doustnych, wziewnych, oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu. 

 


