
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

W SZKOLE WSZAWICY 

 

 

Wstęp 

Zgoda rodziców na objecie dziecka opieką zdrowotną w szkole jest równoznaczna z 

wyrażeniem zgody na dokonanie w uzasadnionym przypadku przeglądu czystości głowy 

dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców każdorazowo pisemnej zgody 

na przegląd. 

W przypadku niewyrażenia zgody przez rodziców pielęgniarka lub wychowawca 

zawiadamiają dyrektora szkoły. Przy uporczywym uchylaniu się rodziców od  działań 

mających na celu ochronę zdrowia dziecka dyrektor zawiadamia Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, który wspomaga rodziców w tych działaniach. 

 

Zasady ogólne: 

1. O terminie planowanej kontroli higienicznej wychowawcy klas powiadamiają rodziców. 

2. Kontrola przeprowadzana jest w sposób indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu. 

3. Pielęgniarka powiadamia dyrektora o wynikach kontroli, zachowując standardy 

poufności (podaje skalę zjawiska, klasę lub grupę). 

4. Jednocześnie pielęgniarka zawiadamia indywidualnie rodziców ucznia, u którego 

stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia zabiegów higienicznych skóry głowy. 

Instruuje rodziców i kontroluje skuteczność podjętych działań. 

 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W SZKOLE 

 

1. Dyrektor zarządza przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w 

klasie, grupie oraz wszystkich pracowników szkoły, z zachowaniem zasady intymności. 

Kontrola może być przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki. 

 

2. Pielęgniarka zawiadamia indywidualnie rodziców ucznia, u którego stwierdzono wszawicę, 

o konieczności podjęcia zabiegów higienicznych skóry głowy. Instruuje rodziców i kontroluje 

skuteczność podjętych działań, informując o wynikach dyrektora. 

 

3. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba (wychowawca, pielęgniarka) informują 

wszystkich rodziców o wystąpieniu wszawicy i konieczności codziennej kontroli czystości 

skóry głowy dziecka i domowników. 

 

4. Dyrektor szkoły we współpracy z GOPS-em w Nowej Wsi Wielkiej wspomaga rodziców, 

którzy zgłosili trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak pieniędzy na zakup środków 

medycznych). 

 

5. Po upływie 7-10 dni pielęgniarka dokonuje kontroli stanu czystości skóry głowy dzieci po 

przeprowadzonych przez rodziców zabiegach higienicznych. O wynikach kontroli 

zawiadamia dyrektora szkoły. 

 

6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności działań rodziców pielęgniarka zawiadamia 

dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych działań (np. we współpracy z 

GOPS-em wzmożenie nadzoru nad sprawowaniem opieki nad dzieckiem). 

 


