
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU KRÓL MACIUŚ I  
STANOWIĄCE WYTYCZNE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK OBJAWÓW CHOROBOWYCH* DZIECI 

 

*Przez objawy chorobowe rozumie się: katar, kaszel, wysypka, biegunka. wymioty, bóle brzucha, głowy, ucha, gardła itp., zaczerwienione oczy, wyciek ropny z oka, 

podwyższona temperatura, złe samopoczucie dziecka 

TRYB POSTĘPOWANIA GDY OBJAWY CHOROBOWE* 
POJAWIĄ SIĘ PODCZAS POBYTU DZIECKA W 

PRZEDSZKOLU 
 
 
KROK 1 
Zgłoszenie telefoniczne Rodzicowi /opiekunowi 
prawnemu wystąpienia objawów chorobowych.  
Prośba o odebranie dziecka z przedszkola w czasie 
maksymalnie JEDNEJ godziny. 
 
KROK 2 
Podczas oczekiwania na Rodzica/opiekuna prawego 
dziecko jest odizolowane od pozostałych dzieci z grupy, 
pozostając pod obserwacją i stałą opieką pomocy 
nauczyciela. 
 
KROK 3 
W przypadku nieodebrania dziecka przez 
Rodzica/opiekuna prawnego (oraz w przypadku braku 
możliwości skontaktowania się z Rodzicem/opiekunem 
prawnym)  w czasie jednej godziny, gdy nauczyciel 
uzna, że zdrowie dziecka jest zagrożone wezwane 
zostanie pogotowie ratunkowe lub zamówiona 
zostanie wizyta lekarska na koszt Rodziców/opiekunów 
prawnych dziecka.  
 

TRYB POSTĘPOWANIA GDY OBJAWY CHOROBOWE* 
BĘDĄ WIDOCZNE PODCZAS PRZYJOWANIA DZIECKA 

 
 
 
KROK 1 
Nauczyciel lub Dyrektor może odmówić przyjęcia do 
przedszkola dziecka  z widocznymi objawami 
chorobowymi (patrz: objawy chorobowe*) ze 
wskazaniem dla Rodziców/opiekunów prawnych 
udania się z dzieckiem do lekarza. 
 
KROK 2 
W przypadku odmowy zabrania dziecka przez 
Rodzica/opiekuna prawnego warunkiem przyjęcia go 
do przedszkola jest dostarczenie zaświadczenia od 
lekarza o stanie zdrowia dziecka umożliwiającym jego 
pobyt w przedszkolu bez szkody dla zdrowia innych 
dzieci. 
 
 

TRYB POSTĘPOWANIA GDY DZIECKO JEST 
PRZYPROWADZANE NASTĘPNEGO DNIA PO 

ZGŁOSZENIU RODZICOM PRZEZ NAUCZYCIELA 
OBJAWÓW CHOROBOWYCH* 

 
KROK 1 
Nauczyciel lub Dyrektor może odmówić przyjęcia do 
przedszkola dziecka  z widocznymi objawami 
chorobowymi (patrz: objawy chorobowe*) ze 
wskazaniem dla Rodziców/opiekunów prawnych 
udania się z dzieckiem do lekarza. 
 
KROK 2 
W przypadku odmowy zabrania dziecka przez 
Rodzica/opiekuna prawnego warunkiem przyjęcia go 
do przedszkola jest dostarczenie zaświadczenia od 
lekarza o stanie zdrowia dziecka umożliwiającym jego 
pobyt w przedszkolu bez szkody dla zdrowia innych 
dzieci. 
 

Każde ze zgłoszeń dotyczących chorób dzieci będzie odnotowane w Dzienniku Chorób Grupy oraz potwierdzone podpisem Rodzica/opiekuna prawnego i 
nauczyciela. 
 

W przypadku 3-krotnego nie stosowania się do wyżej wymienionych procedur postępowania, dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków 
przedszkola w trybie natychmiastowym. 


