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Załącznik nr 16 

 

PROCEDURA DOTYCZACA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM I PRZEWLEKLE 
CHORYM PODCZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH 

 

Informacje ogólne 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci 
zdrowe. 

2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby jak również dzieci zażywające leki, w tym 
antybiotyki nie należy przyprowadzać do przedszkola,  

3. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców 
(prawnych opiekunów) na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i 
wycieczkach.  

4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.  
1) Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z chorobami skórnymi, zakaźnymi 

nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.  
2) Natomiast dzieci po urazach, np. złamaniach, zabiegach chirurgicznych, itp. nie 

mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 
3) Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o 

braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. 
5.  W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów, 

maści, żelów itp.) i preparatów zdrowotnych typu suplementy diety. 
6. Jeżeli podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy u niego niepokojące 

objawy bądź dziecko uskarża się na złe samopoczucie, które stanowi zagrożenie dla 
prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu nauczyciel 
ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz 
poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka a także sporządzenia odpowiedniej 
notatki w dokumentacji (karta kontaktów z rodzicami). 

7. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzice (opiekunowie 
prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

8. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), 
nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami 
upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka lub wezwania 
Pogotowia Ratunkowego.  

9. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji 
nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy 
przedmedycznej oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców 
(opiekunów prawnych) i dyrektora przedszkola o zaistniałym zdarzeniu. 

 

Alergie u dziecka 

1. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii rodzice są zobowiązani do przedłożenia 
zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty wskazującego rodzaj alergii. 

2. Rodzice dzieci alergicznych, mających cały czas katar, a chorych według ich informacji na 
alergię oddechową zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza alergologa. 

3. Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe 
należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, z zaświadczeniem lekarskim do nauczyciela grupy. 
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Choroby zakaźne pasożytnicze 

1. Rodzice mają obowiązek poinformować nauczyciela o wszelkich poważnych 
dolegliwościach i chorobach zakaźnych dziecka oraz udzielić nauczycielowi 
wyczerpujących informacji na ten temat. 

2. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej nauczyciele gdy mają taką 
możliwość odizolowują chore dziecko od zdrowych dzieci zapewniając im w tym czasie 
opiekę. 

3. W przypadku wystąpienia chorób pasożytniczych u dziecka (wszawica, owsiki i inne) rodzic 
powiadamia nauczyciela. 

4. Nauczyciele powiadamiają pozostałych Rodziców o występowaniu na terenie przedszkola 
chorób zakaźnych lub pasożytniczych. 

5. W przypadku wszawicy rodzic zobowiązany jest do: 
1) Zabrania dziecka z przedszkola i zatrzymania go w domu do czasu 

wyleczenia/ukończenia kuracji. 

2) Natychmiastowa likwidacja gnid i wszy poprzez zastosowanie dostępnych w 

aptekach środków. 

3) Objęcie kuracją wszystkich domowników  (ewentualne pranie pościeli) 

4) Codzienne częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką 

5) Związanie włosów długich 

6) Częste mycie włosów i kontrolowanie głowy dziecka (2 razy w tygodniu) 

7) Przestrzeganie zasad higieny ( własne szczotki, grzebienie, spinki) 

8) Zgodnie z instrukcją na produkcie do zwalczania wszy należy powtórzyć kurację w 

odstępie kliku dni ( mniej więcej 7, czy 10) w celu zabicia larw 

9) Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach, usuwanie gnid jest 

trudne dlatego poleca się ich ściąganie lub obcięcie włosów 

10) Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw 

wszom i moczyć w wodzie około godzinę. 

6. Obowiązki placówki w profilaktyce wszawicy ( zgodnie ze stanowiskiem Departamentu 

Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego ) 

1) Zakaz czesania dzieci na terenie placówki  

2) Wychowawca zawiadamia rodziców lub opiekunów  dzieci, u których stwierdzono 

wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych głowy. W 

razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje o konieczności 

poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań. 

3) Dyrektor informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy, z zaleceniem 

codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów pozostałych 

domowników.  

4) W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, wychowawca 

zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych 

kroków (zawiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej o konieczności wzmożenia 

nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia 

potrzebnego wsparcia) 
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Dzieci z chorobami przewlekłymi 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich 
informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości dziecka 
(alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, schorzenia 
wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp.). Zgłoszenia 
wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do 
nauczyciela grupy.  

2. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu (opiekunie prawnym) spoczywa 
obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji 
na temat chorób dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie 
rówieśniczej. 

3. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzice (opiekunowie prawni) omawiają z 
nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób 
ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica (opiekuna prawnego), zapewniając 
w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo. 

4. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle 
chorego, nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, pogotowie ratunkowe  
i rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. 

5. Jeśli dziecku przewlekle choremu należy podawać leki, rodzice (opiekunowie prawni) 
zobowiązani są do: 

1) przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o 
konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i 
okresie jego podawania; 

2) złożyć pisemne upoważnienie do podawania leków, kontroli cukru we krwi dziecka 
chorego na cukrzycę (zał.1), 
 

6. Leki dziecku przewlekle choremu podają osoby pracujące w grupie. Jedna z osób podaje 
lek, a druga nadzoruje tę czynność.  

7. Każde podanie leku jest wpisywane w rejestr (zał. 2) Obydwie osoby są zobowiązane 
potwierdzić podanie dziecku leku poprzez złożenie w rejestrze czytelnych podpisów. 

8.  Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku, dawkę leku, datę i 
godzinę podania leku. 

9. Procedury postępowania z dzieckiem chorym obowiązują wszystkich pracowników 
Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach oraz rodziców (opiekunów 
prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola. 

10. Z procedurami postępowania z dzieckiem chorym rodzice (opiekunowie prawni) zostają 
zapoznani poprzez stronę www przedszkola. 

 
Procedura obowiązuje od dnia 02.03.2020 r. 
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Załącznik 1 

 
UPOWAŻNIENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCHDO PODAWANIA LEKÓW/ ŚRODKÓW 

LECZNICZYCH DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 
 
Ja, niżej podpisany ........................................................................................ 

(imię, nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka) 

upoważniam nauczycieli pracujących w grupie, w której przebywa w danej chwili moje dziecko:  
 
……………………………………………......................................................................................... 

(imię, nazwisko dziecka) 

do podawania mu leku/ środka leczniczego  
 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

(nazwa leku/ środka leczniczego, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) 

 
Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku i 
dawkowaniu. 
 
 

................................................................................... 
(Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS POBYTU DZIECKA                                                             

W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH 

 
Załącznik 2 

 
 

REJESTR PODAWANIA LEKU/ ŚRODKA LECZNICZEGO DZIECKU Z CHOROBA PRZEWLEKŁĄ 
 
 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………. 
 

Data i godzina podania 
leku/ środka 
leczniczego 

Nazwa podawanego 
leku/ środka 
leczniczego 

Dawka Podpisy osób 
podających lek/ środek 

leczniczy 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 


