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SPIS  TREŚCI: 

 

 

I.        Podstawa prawna. 

II.      Cel procedury. 

III.     Zakres procedury. 

IV.     Sposób prezentacji procedury. 

V.      Tryb dokonywania zmian w procedurze. 

VI.     Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności. 

VII.   Postępowanie po stwierdzeniu wystąpienia przypadku wszawicy. 

VIII.  Działania profilaktyczne. 

IX.     Postanowienia końcowe. 

X.      Załączniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2020r. poz. 1604  ze zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz. U. Nr 139 z 2009r. poz. 1133 ). 

 Stanowisko Głównego  Inspektora  Sanitarnego dotyczące  profilaktyki  i  zwalczania  wszawicy. 

 Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania  

i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży. 

II. Cel procedury:  

Zapewnienie higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole oraz ochrona przed rozprzestrzenianiem 

się wszawicy w szkole.  

III. Zakres procedury: 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole. 

IV. Sposób prezentacji procedury:  

1. Dyrektor zapoznaje wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury i wprowadza ją zarządzeniem.  

2. Dyrektor umieszcza treści dokumentu na stronie internetowej szkoły oraz przesyła jego treść do 

rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

3. Wychowawcy na początku każdego roku szkolnego, na zebraniach organizacyjnych zapoznają 

rodziców/opiekunów prawnych z obowiązującą w szkole procedurą oraz uczniów na godzinach  

z wychowawcą.  

V. Tryb dokonywania zmian w procedurze:  

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady 

pedagogicznej – dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.  

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  

3. Zasady wchodzą w życie z dniem uchwalenia.  

VI. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:  

1. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w szkole,  

a pracownikom higienicznych warunków pracy.  

2. Rodzice i prawni opiekunowie muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco 

czystości skóry głowy własnego dziecka (nie rzadziej niż raz w tygodniu ) a w przypadku stwierdzenia 

wszawicy u dziecka są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora / wychowawcę  

o zaistniałym zdarzeniu.  

3. Nauczyciele, wychowawcy zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły 

sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w szkole.  

4. Pracownicy obsługi winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej klasie 

nauczycielowi / wychowawcy bądź dyrektorowi szkoły.  

VII. Postępowanie po stwierdzeniu wystąpienia przypadku wszawicy:  

1. Dyrektor: 

a) powiadamia drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny wszystkich rodziców/opiekunów 

prawnych danej klasy i przewodniczącego Rady Rodziców o zaistniałym zdarzeniu z zaleceniem 
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codziennego przeglądu czystości głowy dzieci oraz czystości głów domowników. 

b) zleca przeprowadzenie przeglądu stanu czystości głowy wszystkich uczniów w szkole przez 

pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania z zachowaniem zasady intymności (kontrola 

indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu), zgodnie z punktem 5. 

c) informuje drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny wszystkich rodziców/opiekunów 

prawnych i poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń o terminie planowanego 

przeglądu stanu czystości głowy u wszystkich uczniów w szkole przez pielęgniarkę środowiska 

nauczania i wychowania.  

2. Rodzice /opiekunowie prawni są zobowiązani do: 

a) niezwłocznego zawiadomienia dyrektora lub wychowawcę o zaistniałym zdarzeniu,  

b) niezwłocznego odbioru dziecka ze Szkoły, odizolowania go od innych dzieci i przeprowadzenia 

odpowiedniego leczenia/kuracji zgodnie z instrukcją dołączoną do preparatu. W czasie kuracji 

dziecko pozostaje w domu, wraca do szkoły po całkowitym wyleczeniu.  

c) codziennego przeglądu czystości głowy dziecka.  

3. Osoba upoważniona – pielęgniarka  w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym: 

a) zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych dzieci, u których stwierdzono wszawicę  

o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy,  

b) w razie potrzeby instruuje rodziców/opiekunów prawnych o sposobie działań,  

c) informuje o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników, 

d) monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli  

i skali zjawiska, 

e) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach 

higienicznych przez rodziców/opiekunów prawnych, 

f) w  sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, uporczywego uchylania się rodziców 

/opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, 

zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez 

rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).  

4.W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak 

środków na zakup preparatu) dyrektor szkoły we współpracy z Radą Rodziców lub Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, udzielają rodzicom /opiekunom prawnym niezbędnej pomocy.  

5. Należy przyjąć, że zgoda rodziców / opiekunów prawnych na objęcie dziecka profilaktyczną opieką 

zdrowotną w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach jest równoznaczna  

z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.  

Nie ma zatem konieczności uzyskania od rodziców / opiekunów prawnych każdorazowo pisemnej zgody 

na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka.  

6.W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej 

występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrektor szkoły może zwrócić się o ukierunkowanie 

działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowej powiatowej stacji sanitarno - 

epidemiologicznej.  

VIII. Działania profilaktyczne : 

1. W szkole: 

a) zorganizowanie działań edukacyjnych dotyczących ww. problematyki skierowanej do dzieci, rodziców 

/ opiekunów prawnych, 

b) przeprowadzanie profilaktycznych przeglądów czystości głowy przez pielęgniarkę środowiska 

nauczania i wychowania 2 x w ciągu roku szkolnego tj. po feriach i po wakacjach. 
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2. W domu: 

a) systematyczna kontrola czystości głowy i włosów przeprowadzana przez rodziców/prawnych 

opiekunów zwłaszcza w okresie uczęszczania dziecka do szkoły, 

b) używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów (grzebienie, 

szczotki do włosów, ozdoby do włosów, nakrycia głowy), 

c) codzienne czesanie i szczotkowanie  włosów,  

d) związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów, 

e) mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż raz w tygodniu. 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Dyrektor szkoły zobowiązuje rodziców / prawnych opiekunów do przestrzegania i respektowania 

postanowień niniejszej Procedury.  

2. Z niniejszą Procedurą zostaną zapoznani wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice dzieci 

uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach.  

3. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.  

X. Załączniki : 

1. Zgoda na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną. 

2. Zgoda na przegląd stanu czystości głowy dziecka. 

3. Ulotka  - wszystko o wszawicy opracowana przez Główny Inspektorat Sanitarny. 

4. Broszura - wszystko o wszawicy opracowana przez Główny Inspektorat Sanitarny. 


