
PROCEDURA   POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

WYSTĄPIENIA U DZIECI OBJAWÓW CHOROBY, 

W TYM CHOROBY ZAKAŹNEJ I PASOŻYTNICZEJ. 

 

 Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.. z 20019r., poz. 1239) 

 Stanowisko Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie podawania leków 

dzieciom przez nauczycieli w placówkach oświatowych. 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z 

późn. zm.) 

 Statut Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu. 

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe. 

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

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

wyleczenia. 

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania dyrektorowi przedszkola wszelkich poważnych 

dolegliwości, urazów oraz chorób zakaźnych i pasożytniczych dziecka. 

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

nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji. 

5. Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka podaje rodzicom informację 

o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w 

czasie pobytu w przedszkolu. 

6. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub 

zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego 

zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w 

przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, bol brzucha, 

ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) 

nauczycielka ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica o stanie zdrowia 

dziecka. 

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

do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

8. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz 

w postaci zastrzyków, maści i żelów. 

9. Wyjątek zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2010 roku w 

sprawie podawania leków dzieciom przez nauczycieli w placówkach oświatowych stanowi 

podawanie zleconego przez lekarza leku dziecka z chorobą przewlekłą (kiedy występuje 

konieczność stałego podawania leków).  

10. Rodzice dziecka przed przyjęciem do placówki zobowiązani są do przedłożenia informacji 

na jaką chorobę dziecko choruje, jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób 



dawkowania). Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego 

upoważnienia do podawania dziecku leków (zał. 1). Nauczyciel zaś musi wyrazić zgodę 

na to, że będzie podawać dziecku leki ( zał. 2). Wymóg pisemnego upoważnienia dotyczy 

również sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga wykonania innych czynności (np. 

kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą 

wziewną dziecku choremu na astmę). 

11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub pasożytniczej przedszkole 

ma prawo żądać od rodziców, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia 

lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych 

z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia 

zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii, co jest warunkiem zastosowania u 

dziecka zaleconej diety. 

13. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości włosów i skóry głowy 

dziecka w celu wykrywania ewentualnej wszawicy oraz w wypadku zaobserwowania 

choroby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przedszkole. 

14. W przypadku podejrzenia przez nauczyciela wszawicy u dziecka, powiadamia on o tym 

rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i 

podjęcia leczenia. 

15. Przedszkole niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków 

wszawicy wśród dzieci. 

16. W trakcie leczenia dziecko pozostaje w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się wszawicy 

na inne dzieci uczęszczające do przedszkola. 

17. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na 

rodzicach. 

18. Dziecko wraca do przedszkola po skutecznym zakończeniu leczenia. 

19. Po pisemnym wyrażeniu zgody przez rodzica,  przedszkole może raz w miesiącu lub 

w razie potrzeby zorganizować przesiewową kontrolę stanu czystości głów dzieci. 

20. W przypadku  wystąpienia wszawicy  w przedszkolu i nie wyrażenia zgody przez rodzica 

na sprawdzenie głowy dziecka, rodzic ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie od lekarza, 

że dziecko nie jest zarażone wszawicą i może uczęszczać do przedszkola. 

21. Procedura obowiązuje od …… 

 


