
 

Procedura postępowania w przypadku                                                        
wystąpienia u dzieci objawów chorobowych 

w Miejskim Przedszkolu nr 58 
w ZSP nr 3 w Katowicach 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 
1384 z późn. zm.). 

3. 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.). 

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). 

5. Statut Miejskiego Przedszkola nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. 

  

1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE, czyli w 
stanie pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego ( wg. definicji WHO). 

2. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel 
może odmówić przyjęcia dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji (np. katar, kaszel. 
podwyższona temperatura ciała, nietypowa bladość skóry, apatia, nadmierna płaczliwość, nadmierna 
senność, zmiany skórne). 

3. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np.przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani 
do przedłożenia oświadczenia na podstawie diagnozy lekarskiej stwierdzającej alergię powodującą takie 
objawy. 

4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne                
i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia ( wyjątek stanowi 
pisemne oświadczenie rodzica na podstawie zgody lekarza – załącznik nr 1). 



5.Rodzice powinni zgłaszać nauczycielowi lub dyrektorowi wszelkie poważne dolegliwości i choroby 
zakaźne lub pasożytnicze dziecka. Nauczyciel ma obowiązek poinformować pozostałych rodziców               
o zaistniałej sytuacji  i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci. 

6. W przypadku, gdy  dziecko podczas pobytu w przedszkolu skarży się na ból głowy, ucha, ma 
podwyższoną temperaturę ciała, wymioty i inne objawy niezagrażające jego zdrowiu i życiu, ale 
stanowiące dyskomfort zdrowotny i mogące być objawem rozwijającej się choroby, nauczyciel 
zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, prosi rodziców o odebranie chorego dziecka z przedszkola, 
zaleca konieczność odbycia konsultacji lekarskiej. ( rodzic zobowiązany jest do podpisania stosownego 
oświadczenia – załącznik nr 2). W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać dziecka z placówki 
osobiście, mogą upoważnić inną osobę – zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci”. 

7. Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczyciel podaje rodzicom informację o niepokojącym 
samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w przedszkolu. 

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 odmrożenia, zatrucia i 
inne ), gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, dyrektor lub podczas 
jego nieobecności nauczyciel zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie 
posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. (Nauczyciel nie jest 
zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych ).  Jednocześnie o sytuacji nauczyciel, dyrektor 
powiadamiają rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.    

Nauczyciel udzielając pomocy, powinien: 

· ocenić sytuację i zabezpieczyć teren, miejsce zdarzenia; 

· ocenić stan poszkodowanego dziecka; 

· wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną pomoc medyczną, jeśli jest taka potrzeba; 

· zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia; 

· 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.  Dziecko do czasu 
przybycia pogotowia ratunkowego/ przybycia rodziców pozostaje pod opieką nauczyciela lub dyrektora. 

W przypadku nieprzybycia na czas rodziców, prawnych opiekunów dziecka, nauczyciel, opiekun 
zajmujący się dzieckiem jedzie z nim do szpitala i tam oczekuje na przybycie rodziców. 



9. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci maści i 
żelu. Wyjątek stanowią lekarstwa podawane dzieciom z chorobą przewlekłą po podpisaniu kontraktu z 
rodzicem. (załącznik nr 3) 

10. W przypadku wystąpienia u dzieci chorób pasożytniczych, zakaźnych nauczyciel natychmiast 
powiadamia rodzica o wystąpieniu u dziecka choroby - rodzice, są zobowiązani do niezwłocznego 
odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia. 

11. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości skóry, włosów dziecka w celu 
wykrywania ewentualnej obecności pasożytów. W przypadku zaobserwowania choroby rodzic 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie przedszkole. 

12. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia chorób pasożytniczych spoczywa na 
rodzicach. 

13. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, pasożytniczej lub zatrucia 
pokarmowego, rodzice wychowanka przedszkola zobowiązani są do poinformowania dyrektora 
placówki o zachorowaniu dziecka. 

14. 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. 
Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do podpisania 
oświadczenia na podstawie decyzji lekarskiej że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i 
nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola. ( załącznik nr 4) 

15. Lekarz rodzinny zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570), który podejrzewa 
lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, 
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia 
podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: czerwonka bakteryjna, dur brzuszny i zakażenia 
pałeczkami durowymi, grypa (w tym ptasia grypa u ludzi),krztusiec, legioneloza, odra, ospa prawdziwa, 
ospa wietrzna, płonica, różyczka i zespół różyczki wrodzonej, salmonelloza, wirusowe zapalenie opon 
mózgowordzeniowych, mózgu i rdzenia (z wyłączeniem wścieklizny), zakażenia i zatrucia pokarmowe 
o etiologii infekcyjnej nieustalonej. 

16. Dyrektor placówki nie jest zobowiązany do zgłaszania faktu wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże 
prowadzi działania mające na celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób (dodatkowa dezynfekcja, 
rygor higieniczny, zmiana diety, informacja dla rodziców i opiekunów prawnych pozostałych 
wychowanków). 



 


