
 

ŻŁ-021 - 12/2021        załącznik nr 7 do 
Regulaminu Organizacyjnego  

 
Zarządzenie  Nr 12/2021 

z dnia 01.06.2021 r 
Dyrektora  Żłobka Samorządowego Nr 22 os. Tysiąclecia 14 

 
Na podstawie : 

1. Statutu Żłobka Samorządowego Nr 22  
2. Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Samorządowego Nr 22   
3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 listopada 2007 r.  

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego – załącznik nr   3  

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn 18 .08.2011 r w sprawie obowiązkowych 
szczepień ochronnych( Dz.U. z2018 poz. 735) 

5. Uchwała Nr XVIII/366/19 Rady Miasta Krakowa z dn. 12.06.2019 r 
 

 
W związku z pojawiającymi się skargami rodziców  nt. stanu zdrowia dzieci uczęszczających  
do Żłobka Samorządowego Nr 22 os. Tysiąclecia 14   w Krakowie Dyrektor placówki 
wprowadza od dnia 01.09.2021  aneks do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka 
Samorządowego nr 22 z dnia 01.01.2018, który jednocześnie stanowi załącznik nr 7 do  w/w 
Regulaminu 
 Zarządzam co następuje: 

§1 
Każdy rodzic/opiekun prawny decydujący się na posłanie dziecka do żłobka, zobowiązany jest 
dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry lub  podpisać oświadczenie pod 
odpowiedzialnością karną  o braku przeciwwskazań do objęcia dziecka opieką placówki.  
W przypadku braku przeciwskazań zdrowotnych dziecka powyższe zaświadczenie lub 
oświadczenie jest aktualne przez cały okres pobytu dziecka w żłobku. 

§2 
Wszystkie dzieci uczęszczające do żłobka muszą być zaszczepione zgodnie z kalendarzem 
szczepień. Rodzic/ opiekun prawny  dziecka w momencie podpisania umowy przedkłada 
zaświadczenie od lekarza z informacją o szczepieniach ( książeczka szczepień). Dopuszcza się 
indywidualny kalendarz szczepień ( zaświadczenie od lekarza).  

§3 
W momencie wystąpienia  gorączki u dziecka w trakcie pobytu w  żłobku – rodzic/opiekun 
prawny zostanie powiadomiony telefonicznie o zaistniałej sytuacji i  zobowiązany do odbioru 
go  w najkrótszym czasie od momentu zgłoszenia nie dłuższym niż do godziny . Jeżeli  gorączka 
nie będzie zagrażała życiu dziecka, personel będzie dokonywał fizykalnego obniżenia 



temperatury ciała lub w przypadku wysokiej gorączki podanie leku przeciwgorączkowego na 
podstawie indywidualnego oświadczenia rodzica Jeżeli temperatura ciała dziecka w momencie 
zgłaszania wyniosła 380 to w kolejnym dniu dziecko może zostać przyjęte do Żłobka tylko 
i wyłącznie bez żadnych objawów chorobowych. Podczas przyjmowania dziecka do 
placówki – temperatura 37,50 dyskwalifikuje przyjęcie w danym dniu.  Pojawienie się 
czwartego luźnego stolca lub wymiotów skutkuje telefonem do rodziców i natychmiastowym 
odbiorem dziecka. 

 Jeżeli u dziecka wystąpiła alergia pokarmowa, rodzic zobowiązany jest do dostarczenia 
zaświadczenia od lekarza alergologa lub pediatry, dotyczącego diety eliminacyjnej. 

Po chorobie mile widziane jest dostarczenie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań do 
kontaktu z grupą, a w razie odmowy wystawienia takiej informacji przez lekarza prowadzącego, 
rodzic przyprowadza dziecko zdrowe bez  objawów infekcji.  

Jeżeli rodzic dostarczy zaświadczenie od lekarza, a pomimo tego  dziecko w dalszym ciągu 
będzie miało widoczne objawy chorobowe ( kaszel, ropny katar, wysypka, wymioty, biegunka, 
temperatura, osłabienie  itp.) personel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do żłobka.  

W przypadku zabrania dziecka z placówki np. szczepienie nie ma możliwości ponownego 
przyjęcia dziecka w tym dniu. do żłobka. 
 
 

§4 
W żłobku nie podajemy żadnych leków, poza indywidualnymi wskazaniami lekarskimi  

• W razie występowania we wcześniejszym okresie drgawek ( wywiad z rodzicem) w 
momencie wystąpienia podwyższonej temperatury – rodzic będzie zobowiązany do 
dostarczenia pisemnej informacji od lekarza o możliwości wystąpienia napadu 
drgawkowego. Zaświadczenie takie powinno wskazywać poza danymi dziecka: nazwę 
leku, drogę  podania( p.o, p.r), dawkę oraz wskazania temperatury od jakiej mogą 
pojawić się drgawki ( ostatnia temperatura przy której wystąpił atak). Jeżeli dziecko ma 
przepisany lek indywidualnie rodzic dostarcza go w oryginalnym opakowaniu do 
placówki wraz ze zleceniem podania.   

§5 

W razie wystąpienia zagrożenia życia : 
• wstrząsu anafilaktycznego ( reakcja alergiczna np. ukąszenia przez owady, alergen w 

pokarmie). Pielęgniarka ( opiekunka) może zastosować zimny okład np.  w miejscu 
użądlenia ( zmniejsza obrzęk), w międzyczasie druga osoba  powiadamia telefonicznie 
rodziców  o zaistniałej sytuacji., a przypadku zagrożenia  życia zawiadamia 
pogotowie.   

• Zatrzymania akcji serca – podejmuje się reanimację zgodnie ze wszystkim 
standardami . Na terenie placówki znajduje się defibrylator AED – który w razie 
potrzeby zostanie użyty przez przeszkolony personel. W momencie przeprowadzania 
akcji ratunkowej oddelegowana osoba z personelu powiadamia pogotowie oraz 
rodziców o zaistniałej sytuacji. Akcja reanimacyjna trwa do momentu ustabilizowania 
stanu dziecka lub do momentu przebycia Pogotowia Ratunkowego.    

 



§6 
Brak przestrzegania Zarządzenia Dyrektora oraz zasad określonych w aktach prawnych 
stosowanych w placówce będzie skutkował rozwiązaniem umowy  .  

 
 

§7 
Nad realizacją zarządzenia czuwa wykwalifikowany personel medyczny oraz opiekunki  
zatrudnione  w placówce. 
 

§7 
Przepisy o których mowa dostępne są na stronie: www.zlobek22.pl, na tablicach 
informacyjnych przy grupach  oraz w gabinecie dyrektora  

§8 
Zarządzenie przekazano do wiadomości rodzicom, pracownikom zatrudnionym w żłobku 
poprzez wywieszenie treści na tablicach ogłoszeń, oraz  informacji dla rodziców przesłane 
mailem. 

§9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
  

 

  

 


