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PROCEDURA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.); 

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

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i 

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

 

§ 1 

 

Ilekroć w niniejszej procedurze mowa o: 

 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 343 i. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie; 

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły; 

3) pracowniku - należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę, pracownika 

niepedagogicznego Szkoły; 

4) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub 

prawnych opiekunów lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

5) pielęgniarce – należy przez to rozumieć pielęgniarkę Szkoły; 

6) procedurze – należy prze to rozumieć Procedurę w przypadku stwierdzenia wszawicy 

w Szkole.  

 

§ 2 

 

1.Szkoła zapewnia warunki organizacyjne do bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów 

w Szkole. 



 

2. W Szkole prowadzi się działania profilaktyczne mające na celu podwyższenie poziomu 

wiedzy na temat zapobiegania i zwalczania wszawicy.  

 

3.Działania profilaktyczne są skierowane do uczniów i ich rodziców oraz pracowników. 

 

4.Do prowadzenia działań profilaktycznych niezbędna jest systematyczna współpraca 

pomiędzy rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, dyrektorem oraz pielęgniarką. 

 

5.Działania profilaktyczne są prowadzone w formie: 

1) akcji informacyjnych; 

2) pogadanek. 

§ 3 

 

1.W Szkole prowadzone są kontrole higieniczne, polegające na przeglądzie czystości skóry 

głów uczniów, za zgodą ich rodziców.  

 

2.O terminie kontroli higienicznych powiadamia się rodziców uczniów. 

 

3.Kontrole higieniczne przeprowadza pielęgniarka w gabinecie profilaktyki zdrowotnej z 

zachowaniem zasady intymności.  

 

§ 4 

1.W przypadku stwierdzenia wszawicy w Szkole: 

1) pielęgniarka powiadamia dyrektora o pojawieniu się wszawicy i skali zjawiska; 

2) pielęgniarka zawiadamia rodziców uczniów, u których stwierdzono wszawicę, o 

konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy dzieci; 

3) pielęgniarka instruuje w razie potrzeby rodziców o sposobie działań oraz informuje o 

konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników; 

4) pielęgniarka monitoruje skuteczność działań; 

5) pielęgniarka informuje dyrektora o wynikach; 

6) pielęgniarka po upływie 7 dni kontroluje powtórnie stan czystości głów dzieci po 

przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców. 

 

2.W sytuacji powstałego zjawiska wszawicy na większą skalę, dyrektor zarządza dokonanie 

przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głów wszystkich dzieci oraz pracowników. 

 

3.Upoważniony pracownik informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie 

uczniów w oddziale lub szkole i zaleca codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz 

czystości głów domowników.  

 

4.Dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z ust.1 pkt 4 – 6 niniejszej procedury. 

   

§ 5 

Wskazówki dla rodziców: 

1) codzienne, częste czesanie włosów dziecka gęstym grzebieniem oraz szczotkowanie; 



2) mycie skóry głowy i włosów dziecka nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

3) związywanie włosów w sytuacjach narażenia się na bliski kontakt z innymi osobami; 

3) systematyczne kontrolowanie głowy dziecka; 

4) przestrzeganie zasad higieny (własna szczotka, grzebień, spinka); 

5) czyszczenie grzebieni i szczotek. 

 

§ 6 

W przypadku stwierdzenia wszy odzieżowej zaleca się: 

1)pranie ubrań w pralce w temperaturze 60 st. C; 

2)prasowanie gorącym żelazkiem prześcieradeł, poszewek, ręczników, odzieży. 

 

§ 7 

W przypadku uporczywego uchylania się rodziców od działań mających na celu ochronę 

zdrowia dziecka i dbałości o jego higienę ( w tym brak działań higienicznych), dyrektor 

powiadamia właściwą instytucję.   

   

§ 8 

Niniejsza procedura uwzględnia informacje pozyskane z Departamentu Matki i Dziecka w 

Ministerstwie Zdrowia.   

 


