
Procedura postępowania w przypadku 
pogorszenia się stanu zdrowia dziecka oraz wystąpienia 

urazu, wypadku i choroby zakaźnej. 
 
 
W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka 

 
1. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu – 
rozpoznanego przez nauczyciela w wyniku obserwacji zachowania się dziecka lub skarg dziecka na złe 
samopoczucie - nauczyciel o tym fakcie niezwłocznie zawiadamia telefonicznie jednego z rodziców 
dziecka.  
Za pogorszenie się stanu zdrowia dziecka uważa się takie niepokojące objawy jak np. nieprawidłowa 
temperatura ciała, dolegliwości żołądkowo – jelitowe, bóle głowy lub innych części ciała, długotrwały 
lub kilkukrotny w ciągu dnia krwotok z nosa. 
 
2. W przypadku, gdy jeden z rodziców nie odbiera telefonu, nauczyciel niezwłocznie informuje 
drugiego rodzica o zaistniałej sytuacji lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola. 
 
3. Nauczyciel jest zobowiązany do zapisania krótkiej notatki w zeszycie współpracy z rodzicami 
dotyczącej faktu zawiadomienia rodziców z uwzględnieniem w szczególności:  
- danych osoby z którą rozmawiał  
- daty i godziny o której odbyła się rozmowa  
- krótkiego opisu treści rozmowy lub odnotowania faktu o braku możliwości skontaktowania się z 
danym rodzicem  
- własnego podpisu  
Notatkę  podpisuje rodzic lub inna osoba odbierająca dziecko w danym dniu.  
 
4. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są do jak najszybszego odebrania dziecka z 
przedszkola.  
 
5. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa na sali przedszkolnej pod opieką nauczyciela. 
Nauczyciel zapewnia dziecku w miarę możliwości niezbędną pomoc /bez podawania leków/ i opiekę 
np. podanie napojów, okłady, położenie dziecka na leżaku w „ustronnym” miejscu na sali, okrycie 
dziecka oraz obserwuje zachowanie dziecka. W razie potrzeby i w miarę możliwości bezpośrednią 
opiekę nad danym dzieckiem może także sprawować pani woźna lub pomoc nauczyciela.  
 
6. W przypadku wystąpienia urazu np. stłuczenie, drobne skaleczenie, krótkotrwały, jednorazowy, 
samoistny krwotok z nosa lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie dziecka – nauczyciel 
udziela dziecku pomocy /bez podawania leków/ - okłady, zdezynfekowanie, opatrunek, oraz 
obserwuje zachowanie dziecka, a następnie  informuje o zaistniałym zdarzeniu lub swoich 
obserwacjach rodzica lub inną osobę odbierającą dziecko z przedszkola.  
 
7. Nauczyciel jest zobowiązany do zapisania krótkiej notatki w zeszycie współpracy z rodzicami 
dotyczącej faktu zawiadomienia rodziców z uwzględnieniem w szczególności:  
- danych osoby z którą rozmawiał  
- daty i godziny o której odbyła się rozmowa  
- krótkiego opisu treści rozmowy lub odnotowania faktu o braku możliwości skontaktowania się z 
danym rodzicem  
- własnego podpisu  



Notatkę  podpisuje rodzic lub inna osoba odbierająca dziecko w danym dniu.  
 
8. W przypadku wystąpienia nagłego poważnego wypadku, bardzo złego stanu zdrowia dziecka 
/np. złamanie, uraz z otwartą raną, uraz kręgosłupa, silny krwotok, napad padaczki, trudności w 
oddychaniu, utrata przytomności, senność, wymioty, ból głowy, trudności w logicznym porozumieniu 
się z dzieckiem – nauczyciel w pierwszej udziela dziecku pierwszej pomocy, informuje rodziców 
dziecka, a następnie, po uzgodnieniu z rodzicami o ile jest taka możliwość, sprowadza fachową 
pomoc medyczną – wezwanie pogotowia ratunkowego. 
 
9. Nauczyciel jest zobowiązany do zapisania krótkiej notatki w zeszycie współpracy z rodzicami 
dotyczącej faktu zawiadomienia rodziców z uwzględnieniem w szczególności:  
- danych osoby z którą rozmawiał  
- daty i godziny o której odbyła się rozmowa  
- krótkiego opisu treści rozmowy lub odnotowania faktu o braku możliwości skontaktowania się z 
danym rodzicem  
- własnego podpisu  
Notatkę  podpisuje rodzic lub inna osoba odbierająca dziecko w danym dniu.  
 
10. Do czasu przyjazdu rodziców dziecko znajduje się nieustannie pod opieką nauczyciela. W razie 
konieczności nauczyciel jedzie z dzieckiem do szpitala lub na pogotowie.  
 
11. O każdym wypadku nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora 
przedszkola. W każdym przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo 
skonsultować sposób postępowania z koordynatorem ds. zdrowia w przedszkolu, koordynatorem ds. 
bezpieczeństwa w przedszkolu, a także dyrektorem lub wicedyrektorem.  
 
12. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej, niezwłocznie informuje się o 
tym fakcie dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka. Stosowną informację umieszcza się także na 
ogólnej tablicy ogłoszeń. 
 
13. Rodzice dzieci są zobowiązani do rzetelnego informowania nauczycieli o stanie zdrowia dziecka 
– w szczególności poprzez wpis w karcie zapisu dziecka do przedszkola, dotyczącego wszelkich 
aspektów mogących mieć wpływ na sposób postępowania w razie pogorszenia się stanu zdrowia 
dziecka, urazu lub wypadku /informacje na temat uczuleń, astmy, padaczki, przebytych chorób, 
operacji, doznanych urazów itp./. Podane informacje będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w 
celach związanych z działalnością przedszkola i opieką nad dziećmi.  
 
14. Rodzice dzieci zobowiązani są do podawania nauczycielowi i aktualizowania wszelkich 
numerów telefonów umożliwiających kontakt z nimi lub innymi osobami upoważnionymi do 
odbioru dziecka, których można zawiadomić w przypadku braku kontaktu się z rodzicami. Podane 
numery telefonów będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach związanych z działalnością 
przedszkola i opieką nad dziećmi.  
 


