Załącznik nr 7 do
Zarządzenia Dyrektora Nr 1/V/19
Regulamin Przedszkola nr 39 „Pod Topolami”
dotyczący zasad dbałości o zdrowie dzieci

Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszać
ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.
§ 1.
Przedszkole a choroby
1. W trosce o zdrowie dzieci uczęszczających na zajęcia do naszego przedszkola,
obowiązkiem każdego rodzica (opiekuna prawnego) jest przyprowadzenie do przedszkola
dzieci zdrowych.
2. Stan zdrowia dziecka przyprowadzonego do przedszkola nie może zagrażać
bezpieczeństwu fizycznemu tego dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego
otoczeniu.
3. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo
żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia
dziecka do przedszkola.
4. Każdy rodzic ma obowiązek zgłaszania wszelkich, poważnych dolegliwości dziecka
i udzielanie wyczerpujących informacji na ten temat.
5. Każdy rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek zgłoszenia wychowawcy grupy lub
dyrektorowi przedszkola przypadek wszawicy, zatrucia pokarmowego oraz każdej choroby
zakaźnej, rozpoznanej i potwierdzonej przez lekarza pediatrę.
6. W przypadku choroby zakaźnej rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest po jej
zakończeniu przedstawić zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może
uczęszczać do przedszkola.
§ 2.
Działania w przypadku choroby powstałej podczas pobytu dziecka w przedszkolu
1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodzica (opiekuna
prawnego), jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, ma objawy przeziębienia lub innej
choroby, w związku z tym niezwykle ważne jest uaktualnianie numerów telefonów
kontaktowych.
2. Obowiązkiem rodzica (opiekuna prawnego) po otrzymaniu informacji o złym
samopoczuciu dziecka, jest natychmiastowy odbiór dziecka z przedszkola.
§ 3.
Przedszkole a leki i alergia
1. Pracownicy Przedszkola nr 39 nie mogą podawać dzieciom leków przynoszonych
domu.
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2. Jedynym odstępstwem, jest podanie dziecku leków za pisemnym upoważnieniem rodziców
(opiekunów prawnych) i zaświadczeniem lekarza alergologa lub innego specjalisty,
wyłącznie za zgodą dyrektora przedszkola. Mowa tutaj o lekach niezbędnych dziecku do
prawidłowego funkcjonowania organizmu w chorobach przewlekłych. Po przeszkoleniu
pracowników i uzgodnieniu zasad z dyrektorem.
3. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku alergii pokarmowej lub
wziewnej jest zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej, dostarczając zaświadczenie
lekarskie od specjalisty oraz dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.
4. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dziecka alergicznego oraz metod
postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez rodziców
(opiekunów prawnych).
5. Przedszkole nr 39 nie prowadzi diet żywieniowych a jedynie eliminuje produkty alergiczne.
§ 4.
Wyjścia na spacer i do ogrodu przedszkolnego
1. W przedszkolu, dzieci wychodzą do ogrodu przedszkolnego każdego dnia, z wyjątkiem,
gdy:
1) wieje silny wiatr;
2) pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca lub burza;
3) temperatura jest niższa od -100C;
4) na terenie ogrodu i w miejscu placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo
mokro lub ślisko;
5) zaistnieją inne warunki pogodowe niesprzyjające do wyjścia na zewnątrz.
2. Dziecko przyprowadzone do przedszkola z założenia jest zdrowe i w związku z tym może
wyjść na plac zabaw, spacer. Dzieci powinny mieć na ten czas zapewnione wygodne
obuwie, a także stosowne do aury okrycie wierzchnie.
3. Dziecko może pozostać w sali wyłącznie gdy w placówce jest inny nauczyciel który może
zaopiekować się dzieckiem do przyjścia rodzica, jeśli zaczyna gorączkować lub pojawiają
się pierwsze oznaki przeziębienia lub choroby.

