
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2018  

 Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie z dn. 11.10.2018 r. 

 

 

Procedura postepowania w przypadku stwierdzenia wszawicy                                                                                               

w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie 

 

Podstawa prawna: 

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

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                                      

i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze 

zm.), 

 Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie 

zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży. 

Cel procedury: 

 Procedura zostaje wprowadzona w celu zapewnienia dzieciom i pracownikom 

higienicznych warunków pobytu w przedszkolu oraz ochrony przed 

rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce. 

Zakres procedury:  

 Procedura dotyczy postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy w przedszkolu. 

Uczestnicy postępowania: 

 Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania 

ma bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka. 

 Rodzice (opiekunowie prawni) - na bieżąco kontrolują czystość skóry głowy 

własnego dziecka. 

 Nauczyciele - natychmiastowo zgłaszają dyrektorowi fakt pojawienia się wszawicy        

w placówce. 

 Pracownicy obsługi - natychmiast zgłaszają swoje podejrzenia co do wystąpienia 

wszawicy w danej grupie nauczycielowi lub dyrektorowi. 

 Pielęgniarka - dokonuje  kontroli wszystkich dzieci w grupie. Zobowiązana jest do 

zachowania intymności podczas indywidualnego przeglądu czystości  skóry głowy 

dziecka. 

Sposób prezentacji procedury: 

 Umieszczenie treści procedury na stronie internetowej Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi w Chocianowie oraz na tablicy ogłoszeń w szatni. 

 Zapoznanie wszystkich pracowników Przedszkola z treścią procedury. 

 



I.  Opis procedury  

1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną, do 

kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie, z zachowaniem zasady 

intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu, z poszanowaniem 

godności osobistej). 

2.  Rodzice dzieci powiadamiani są o terminie kontroli, jak i o jej wynikach                                

(bez wskazywania danych personalnych). 

3.  Pielęgniarka (lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) 

zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia 

niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy.  W razie potrzeby instruuje rodziców     

o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich 

domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora 

przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.  

4.  W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wszawicy rodzice (opiekunowie prawni) 

dziecka, u którego wystąpiła wszawica, powinni zatrzymać dziecko w domu do czasu 

likwidacji zakażenia, podejmując skuteczne i intensywne zabiegi, by skrócić czas 

nieobecności w przedszkolu do niezbędnego minimum. 

5. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców                                              

o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości 

głowy dziecka oraz czystości głów domowników.  

6.  W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak 

środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy 

społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.                                 

7. Pielęgniarka po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po 

przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.  

8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia                          

o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków 

(zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad 

realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie 

potrzebnego wsparcia).  

9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 

II. Działania nauczycieli: 

1. W trakcie zebrań z rodzicami nauczyciele prowadzą akcję informacyjną dotyczącą 

profilaktyki zapobiegania wszawicy . 

2. Jeżeli rodzic zgłosi nauczycielowi fakt pojawienia się wszawicy, nauczyciel powiadamia 

dyrektora placówki o zaistniałym problemie oraz wszystkich rodziców  z danej grupy, 

której dotyczy problem. 

 


