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Podstawa prawna: 
1. Art. 5, ust.7, pkt. 1 oraz art. 1, ust. 1 pkt. 10 ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
2. § 2 ust. 1, pkt. 4 rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624, z późn. zm. ). 
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze 
zm.). 
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  
u ludzi (Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570 ze zm.).  
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 ze zm.). 
6. Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez 
nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r. 
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i  organizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 
1133) 
 

Opis działań: 
1.Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci 
zdrowe. 
   
2.Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi 
zdrowymi. W przypadku przyprowadzenia przez rodzica dziecka chorego do przedszkola, 
nauczyciel może nie przyjąć dziecka do grupy. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica  
o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka 
do przedszkola. 
 
3.Po każdej dłuższej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą w tym chorobą zakaźną 
rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 
zakończenie leczenia i brak przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. 
 
4.Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy wskazujące na 
stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, wymaga fachowej 
opieki , lub naraża inne dzieci na zarażenia wówczas powiadamia rodziców (prawnych 
opiekunów) o konieczności odebrania dziecka  z przedszkola. 
 



5.W razie sytuacji spowodowanej nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka nauczyciel 
powiadamia dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka (opiekunów 
prawnych). 
 
6.Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów 
zdrowotnych. 
 
7.Osoba upoważniona przez dyrektora przedszkola sprawuje opiekę nad apteczką 
przedszkolną. 
  
8.Dziecko przyprowadzane do przedszkola traktowane jest jako zdrowe i uczestniczy we 
wszystkich formach zajęć w tym spacerach i wycieczkach. 
 
 


