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PROCEDURA I 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola 

 

 

Cel procedury: 

 Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie 

przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia 

odpowiedzialności rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych 

(zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

przedszkola. 

 

Opis procedury: 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola 

odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek 

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci w godz. 6:45 – 8:15,  

a odbierają 12:30 – 13:00 lub 15:15 – 17:30. Ewentualne zmiany należy 

zgłaszać nauczycielowi grupy lub telefonicznie. 

3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka 

przez rodzica/opiekuna prawnego/inną osobę upoważnioną pod opiekę 

nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru 

dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica/opiekuna prawnego/osobę 

upoważnioną. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania do 

przedszkola dzieci niezainfekowanych, czystych, ubranych w swobodny strój 

dziecięcy, a wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać 

nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie 

pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą 

przestrzegane). 

5. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice 

zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 

zakończenie leczenia. 



 

6. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą upoważniać pisemnie inne osoby do 

odbierania dzieci z przedszkola. Osoby te powinny być zdolne zapewnić 

dziecku bezpieczeństwo. 

7. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione. 

8. Na telefoniczną prośbę rodzica czy innej osoby dziecko nie może być wydane. 

9. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy 

sobie dowód osobisty lub inny dokument wpisany w upoważnieniu i na prośbę 

nauczycielki/ pracownika obsługi/dyrektora okazać go. 

10. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców 

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 



 

PROCEDURA II 

Procedura postepowania w razie podejrzenia, że dziecko odbiera  

z przedszkola rodzic (prawny opiekun), będący pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających 

 

Cel procedury:  

 Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dziecku po odebraniu go z 

przedszkola.  

 

Opis procedury: 

1. W razie podejrzenia, że dziecko jest odbierane przez osobę będącą pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających nauczyciel/pracownik 

przedszkola nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki. 

2. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, nauczyciel powiadamia 

dyrektora przedszkola.  

3. Nauczyciel lub dyrektor zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego 

rodzica/prawnego opiekuna/inną osobę upoważnioną przez rodziców do 

odebrania dziecka z przedszkola. 

4. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do 

odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę 

policji. 

5. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola  

i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie. 

6. Dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej 

sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych  

w procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu.  

7. Nauczyciel sporządza notatkę służbową o zaistniałym zdarzeniu.  

8. W przypadku gdy w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest 

powiadomić pisemnie Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich  

i powiadomić rodziców o podjętych działaniach. 



 

PROCEDURA III 

Procedura postępowania w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola 

 

Cele procedury: 

 Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu i w 

drodze do domu. 

 

Opis procedury: 

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola do godziny 17:30.  

2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka przedszkola (w godzinach 

pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie prawni są 

zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do 

uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka. 

3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, 

nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców dziecka lub 

osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji. 

4. W przypadku, gdy nie można skontaktować się z rodzicami/prawnymi 

opiekunami/ osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje 

z dzieckiem w placówce do godz. 18:00.  

5. Dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca 

pobytu rodziców/ prawnych opiekunów. 

6. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji                  

o niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami 

dziecka/osobami upoważnionymi do odbioru. 

7. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia 

podpisany przez świadków.  

8. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi 

opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do 

przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu. 

9. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor 

zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować 

rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.  

 
 



 

PROCEDURA IV 

Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu  
 

Cel procedury: 

 Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę 

nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu. 

 

Opis procedury: 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 

środowiska       z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w 

szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie 

pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem. 

2. Nauczyciel odpowiada za życie i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci,                  

a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną 

odpowiedzialność dyscyplinarną. Troska o pełne bezpieczeństwo 

wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań. 

3. Liczba dzieci, którymi opiekuje się nauczyciel w oddziale nie może liczyć 

więcej niż 25 dzieci. 

4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno 

pod względem fizycznym, jak i psychicznym; za to poczucie bezpieczeństwa 

odpowiada również nauczyciel. 

5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez 

opieki dorosłych. 

6. Od rana są organizowane zabawy i zajęcia, aby dzieci mogły spędzać czas 

atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego 

zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami. 

7. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno wychodzić z niej samowolnie, 

bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku 

przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką 

nauczyciela. 

8. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną 

zabawę dzieci, zgodne korzystanie z zabawek. 

9. Nauczyciel (oraz personel pomocniczy) odpowiada za stan zabawek, którymi 

bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw. 



 

10. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie. 

Wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego 

współżycia  

z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci.  

11. Podczas zajęć obowiązkowych należy przemyśleć organizację zajęcia, tok 

ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. 

Nauczyciel musi przewidzieć ewentualne zagrożenia i przeciwdziałać im. 

12. Przy przemieszczaniu się grupy np. na rytmikę, do szatni, na wycieczkę dzieci 

zawsze ustawiają się parami i tak się przemieszczają. 

13. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem 

nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy. Nauczyciel ma 

obowiązek zgłosić dyrektorowi fakt spóźnienia do pracy i podać jego 

przyczynę. 

14. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, 

informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

15. Nauczycielowi nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki. W przypadku, gdy nie 

ma komu przekazać dzieci, dyrektor ma prawo wydania polecenia 

nauczycielowi pozostania w oddziale. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela 

obowiązujące. 

16. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone 

sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla 

innych.  

17. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola nauczyciel jest 

obowiązany powiadomić dyrektora, zapewnić dziecku udzielenie pierwszej 

pomocy, zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, w razie 

potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.  

 



 

PROCEDURA V 

Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie przedszkolnym 

 

Cel procedury: 

 Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania 

zabaw i korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz określenie 

norm i zasad korzystania z urządzeń terenowych w ogrodzie przedszkolnym 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

 

Opis procedury: 

1. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni 

września uczy się je korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.  

2. Dozorca ma obowiązek sprawdzać, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i 

nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Dozorca musi 

mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego 

obowiązku.  

3. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia 

nauczycielek     w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim 

kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach, gdzie są dzieci.   

4. Podczas zabaw dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci 

wracają z terenu w pociągu/parami pod opieką nauczyciela. Po ustawieniu 

podopiecznych  nauczyciel powinien sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące 

w danym dniu w jego oddziale są obecne.  

5. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety 

znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką 

pomocy nauczyciela, bądź pracownika obsługi.  

6. Dziecko opuszcza teren przedszkolny wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami/ 

osobami upoważnionymi do ich odbioru. 

7. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:  

a) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z 

zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego,  

b) jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyjściem do ogrodu i 

przed powrotem do sali.  



 

8. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach 

atmosferycznych ku temu niesprzyjających (burza, śnieżyca, wichura).  

9. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej 

temperatury.  

 



 

PROCEDURA VI 

Bezpieczeństwo podczas wyjść na spacer lub zajęcia poza przedszkolem 

 

Cel procedury: 

 Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę 

nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu i wyjścia poza teren przedszkola. 

 

Opis procedury: 

1. Rodzice wypełniają dokument „Zgoda rodziców na udział w wyjściach poza 

teren przedszkola”. 

2. Przy każdym wyjściu poza teren przedszkola powinny obowiązywać stałe 

zasady. 

3. Przed każdym wyjściem nauczyciela z grupą poza teren przedszkola jest 

wypełniana karta wycieczki podpisana przez dyrektora. 

4. Przy ustalaniu ile osób dorosłych wyjdzie z dziećmi poza teren przedszkola 

należy wziąć pod uwagę: wiek dzieci, liczebność grupy, warunki, w jakich 

będą odbywać się zajęcia.  

5. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki pieszej w pobliskie tereny nadzór nad 

dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela, pracownik obsługi. Co 

najmniej 1 osoba dorosła na 10 dzieci. 

6. Trasa i czas pobytu poza przedszkolem powinny być dostosowane do 

możliwości psychofizycznych dzieci.  

7. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i 

wycieczek ponosi nauczyciel.  

8. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki dzieci idą parami w kolumnie 

para za parą.  

9. Nie należy dzieci zostawiać samych, dzieci są cały czas pod opieką dorosłych.  

10. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest 

zobowiązany zatrzymać grupę i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego 

przechodzenia przez jezdnię. 

11. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci 

przechodzą sprawnie parami; nauczyciel asekuruje grupę stojąc na środku 

jezdni. Pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z 

ostatnią parą. 



 

12. Nauczyciel stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na 

spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.  

13. Dziecko chore lub źle się czujące nie może uczestniczyć w spacerze, 

wycieczce pieszej, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o 

zaistniałej sytuacji.           W trakcie pobytu poza terenem przedszkola należy 

obserwować zachowanie dzieci oraz reagować na każdą informację o złym 

samopoczuciu. W razie skarżenia się dziecka na jakąś dolegliwość, należy 

wrócić do przedszkola. 

14. Dziecko może czekać na przybycie rodzica w innym oddziale. 

15. Nauczyciel zabiera ze sobą apteczkę i telefon.  

16. W razie urazu lub wypadku, udziela się pomocy dziecku, powiadamia 

dyrektora przedszkola oraz rodziców, w razie potrzeby wzywa pogotowie. 

 



 

PROCEDURA VII 

Bezpieczeństwo podczas wyjazdu na wycieczkę 

 
Cel procedury: 

 Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę 

nad nimi podczas wycieczki. 

 

Opis procedury: 

1. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody 

rodziców na udział dziecka w wycieczce.  

2. Przed wyjazdem nauczyciel przygotowuje kartę wycieczki. Opiekunowie i 

kierownik wycieczki podpisują odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci 

na wycieczce. 

3. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek muszą być zgodne z 

obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek. 

4. Wycieczka musi być dostosowana do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań 

dzieci. 

5. Autokar powinien być sprawny i oznakowany – z tyłu i z przodu kwadratowe 

tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierowca powinien 

odpowiedzialnie  

i konsekwentnie stosować przepisy ruchu drogowego. 

6. Nauczyciel zapoznaje rodziców/opiekunów prawnych z programem  wycieczki.  

7. Rodzice powinni poinformować nauczyciela o ewentualnych dolegliwościach 

dzieci  

w podróży np. chorobie lokomocyjnej i szczególnych potrzebach czy 

wymaganiach, np. posadzenie dziecka zgodnie z kierunkiem jazdy. 

8. Nauczyciel stale sprawdza stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed 

wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki oraz bezpośrednio przed 

powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola. 

9. Nauczyciel pilnuje przestrzegania ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu  

i zajmowaniu miejsc. 

10. Podczas wycieczki przestrzega się zasady: nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada 

pierwszy. 



 

11. Nauczyciel zwraca uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie 

oczekiwania na przyjazd pojazdu. 

12. Konieczne jest planowanie postojów tylko w miejscach dozwolonych. Kierownik 

wycieczki musi dopilnować, by kierowca włączał światła awaryjne podczas 

wsiadania  

i wysiadania dzieci z autokaru. 

13. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki należy ustalać dla każdej 

wycieczki oddzielnie i uwzględniać wszystkie okoliczności.  

14. Kierownik powinien sprawdzić zawartość apteczki, zadbać o jej uzupełnienie i 

zabrać ją na wycieczkę. 

15. W sytuacji, gdy zdarzy się wypadek, kierownik i opiekunowie zobowiązani są 

niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy i ewentualnie wezwać pomoc medyczną.  

O zdarzeniu należy zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektora 

przedszkola. 

 



 

PROCEDURA VIII 

Podawanie dzieciom leków na terenie przedszkola 

 

Cel procedury: 

 Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom chorym przewlekle. 

 

Opis procedury: 

 

 

Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych. To 

zadanie dotyczy zawodów medycznych, tj. lekarza, pielęgniarki czy ratownika 

medycznego. 

Jednak istnieją sytuacje, w których nauczyciel może podać dziecku lek. Zgodnie ze 

stanowiskiem Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom  

w placówce oświatowej trzeba wyodrębnić następujące sytuacje: 

 podawanie leków dziecku z chorobą przewlekłą;  

 sytuacje nagłe; 

 inne problemy zdrowotne. 

 

1. Każdy nauczyciel/pracownik przedszkola zobligowany jest do doskonalenia swoich 

umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.  

2. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani 

są do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki i zapewnienia mu opieki 

medycznej.  

3. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie są w stanie odebrać osobiście 

dziecka z przedszkola, mogą upoważnić inną osobę – zgodnie z „Procedurą 

przyprowadzania i odbierania dzieci”.  

4. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest 

pogotowie ratunkowe, a o zaistniałym zdarzeniu informowani są rodzice/opiekunowie 

prawni i dyrektor.  

5. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia 

rodziców/prawnych opiekunów pozostaje pod opieką nauczyciela lub dyrektora.  

6. Każde podanie leków w placówce w uzasadnionych przypadkach (dziecko 

przewlekle chore) odbywa się na pisemne upoważnienie rodziców (załącznik nr 1). 



 

Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa 

nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. Nauczyciel wyraża 

pisemną zgodę na podanie leku dziecku (załącznik nr 2), zaś posiadanie 

wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym. Lek dostarczony do 

przedszkola musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty dopiero w obecności 

nauczyciela/pracownika placówki podającego lek.  

7. W sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych 

czynności, np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, 

podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę, czynności te mogą 

wykonywać również inne osoby, w tym: samo dziecko, rodzic, nauczyciel/pracownik 

przedszkola, jeżeli zostały poinstruowane w tym zakresie. 

8. Nauczyciel/pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, 

jakiemu uległo dziecko, jest zobowiązany niezwłocznie udzielić pomocy 

przedmedycznej poszkodowanemu dziecku i wezwać karetkę pogotowia. Następnie 

zabezpiecza miejsce zdarzenia, powiadamia dyrektora i rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka o zaistniałej sytuacji.  

9. Poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym nauczyciele nie 

podają leków w innych sytuacjach, np. leków przeciwbólowych, syropów, witamin, 

antybiotyków itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1. 

Warszawa, dn. ................................. 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ 

PRZEWLEKŁĄ 

My, niżej podpisani 

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

............ (Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) 

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

............ (Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

upoważniamy personel Przedszkola nr 215; ul. Szwankowskiego 3;  

01-318 Warszawa do podania leku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naszemu dziecku 

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

............ (Imię i nazwisko dziecka) 

 
Rozumiemy, że podanie leku przez personel Przedszkola nr 215 nie będzie 

wykonane przez certyfikowaną czy dyplomowaną pielęgniarkę i wyrażamy na to 

zgodę. Ponadto zrzekamy się wszelkich roszczeń wobec Przedszkola nr 215, jej 

pracowników i przedstawicieli, w związku z wszelką odpowiedzialnością 

spowodowaną lub wynikającą z podania leku. 

Do upoważnienia dołączamy: 



 

 aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku zawierające 

nazwę, sposób, porę ( sytuację ) i formę dawkowania leku; 

 lek w oryginalnym opakowaniu; 

 ulotkę informacyjną o leku. 

 

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

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

Podpis matki/ opiekuna prawnego dziecka                              Podpis ojca/ opiekuna 

prawnego dziecka 



 

Załącznik nr 2. 

Warszawa, dn. ................................. 

 

ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODANIE LEKÓW 

DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ. 

 

Ja, niżej podpisany 

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

(Imię i nazwisko nauczyciela/pracownika) 

wyrażam zgodę na podanie dziecku 

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

(Imię i nazwisko dziecka) 

leku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celem ratowania życia i zdrowia dziecka. 

 

Oświadczam, że zostałam(łem) poinformowana(ny) o sposobie podania 

leku/wykonania czynności medycznej. Jednocześnie nadmieniam, że nie ponoszę 

odpowiedzialności za skutki uboczne i działanie podanego leku. 

 

 

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

podpis nauczyciela/pracownika 



 

Procedura IX 

Profilaktyka przeciwko wszawicy 

Cel procedury: 

 procedura ma zapewnić higieniczny pobyt dzieci w przedszkolu. 

Opis procedury: 

1. Kontrole czystości może przeprowadzić pielęgniarka zatrudniona na umowę 

celem wykonania zleconego zadania. 

2. Kontrola musi być prowadzona w sposób indywidualny, w wydzielonym 

pomieszczeniu. O wynikach kontroli zostaje powiadomiony dyrektor placówki. 

Równocześnie, indywidualnie zawiadamia się rodziców lub opiekunów 

dziecka, u którego wykryto wszawicę. 

3. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również – opieką zdrowotną 

przez pielęgniarkę) w przedszkolu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na 

dokonywanie okresowych przeglądów czystości skóry głowy. Nie ma zatem 

konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej 

zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy. 

4. Dziecku z wszawicą nie można zabronić uczęszczania do szkoły lub 

przedszkola. 

5. Zapewnienie warunków do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci  

w przedszkolu jest obowiązkiem dyrektora przedszkola. 

Jeśli wykryto wszawicę w przedszkolu: 

1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie kontroli czystości skóry głowy 

wszystkich dzieci z zachowaniem zasad intymności (kontrola indywidualna  

w wydzielonym pomieszczeniu). Informację o wynikach kontroli przekazuje się 

do dyrektora. 

2. Przedszkole informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie 

dzieci, z zaleceniem codziennej czystości głowy dziecka oraz czystości głów 

domowników. 

3. Dyrektor przedszkola lub upoważniona osoba przekazuje indywidualnie 

informację rodzicom dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności 

natychmiastowej likwidacji wszy poprzez zastosowanie dostępnych  

w aptekach preparatów, zgodnie z instrukcją dołączoną do preparatu. W tym 

przypadku – kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. 

4. Dyrektor, nauczyciel lub opiekun może zaproponować rodzicom/opiekunom 

rozważenie możliwości pozostawienia dziecka w domu przez okres 7-10 dni. 

Po tym czasie - niezbędne jest powtórzenie kuracji (z gnid, które pozostały na 

włosach mogą rozwinąć się dorosłe osobniki). 

5. Dyrektor zawiadamia pomoc społeczną w przypadku uporczywego uchylania 

się rodziców od działań mających na celu ochronę zdrowia dziecka i dbałość  

o higienę. 


