
PLAN DZIAŁANIA 
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

W TANOWIE 
 

W PRZYPADKU ZŁEGO STANU ZDROWIA DZIECKA 
 
 

      Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny zostać w domu. 
Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. Katar to też choroba. 
Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.  
 
KIEDY DZWONIMY DO RODZICÓW W SPRAWIE ODEBRANIA CHOREGO 
DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 
 

 Dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu; 

 Z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w  zajęciach;  

 Jego stan wymaga fachowej opieki lekarskiej; 

 Naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą; 
 
Objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania 
rodzica (również telefonicznie) o konieczności zabrania dziecka do domu: 
 
SKÓRA: 

  jeżeli na skórze pojawiają się wypryski i temperatura ciała jest podwyższona; 
 Jeżeli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka; 
 Jeżeli dziecko ma liszajec (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze); 

OCZY: 
 ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaczerwienione, a w oku zbiera się 

substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku); 
ZACHOWANIE: 
 dziecko wykazuje zmęczenie lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle 

(szczególnie dzieci najmłodsze);  
SYSTEM ODDECHOWY: 
 dziecko ma problemy z oddychaniem; 

SYSTEM TRAWIENIA: 
 dziecko ma biegunkę; 
 dziecko zwracało; 

JAMA USTNA:  
 w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenia; 

INNE PRZYPADKI: 
 symptomy choroby zakaźnej; 
 sygnalizowane przez dziecko bóle zęba, gardła lub ucha; 
 kaszel flegmą; 
 dziecko odczuwa mdłości nawet jeśli jego temperatura ciała jest w normie; 

 
 
 



KIEDY DZIECKO MOŻE WRÓCIĆ DO PRZEDSZKOLA 
 
Poniżej podajemy minimalne wymagania czasowe ustalone przez lekarzy: 
 

1. WIETRZNA OSPA: minimum 6 dni po pojawieniu się wysypki. 
2. LISZAJEC: po 24 godzinach od zakończeniu leczenia (z koniecznością 

powiadomienia nauczyciela i dyrektora placówki). 
3. WSZY: minimum 7 dni po stwierdzeniu występowania wszawicy (z 

koniecznością powiadomienia nauczyciela i dyrektora placówki). 
4. ŚWIERZB: następnego dnia po zakończeniu leczenia (z koniecznością 

powiadomienia nauczyciela i dyrektora placówki). 
5. ZAPALENIE SPOJÓWEK: po 24 godzinach od zakończeniu leczenia. 
6. ŚWINKA: 9 dni po zaobserwowaniu powiększonych gruczołów za uszami. 
7. ZAPALENIE GARDŁA LUB GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH: po 24 

godzinach od zakończeniu leczenia. 
8. OWRZODZENIE JAMY USTNEJ: w terminie ustalonym przez lekarza. 
9. ODRA: 4 dni od całkowitego zniknięcia wysypki. 

10. INNE CHOROBY ZAKAŹNE: w terminie ustalonym przez lekarza  
 
 

Przedszkole zastrzega sobie prawo do poproszenia rodziców o 
przyniesienie zaświadczenia od lekarza o tym, że dziecko może 
wrócić do przedszkola po chorobie (jest zdrowe). 


