
 
 Procedura zapobiegania i zwalczania wszawicy. 

Podstawa prawna: 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.2572 ze zmianami) 

2.Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz182 ze zmianami) 

3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizowania profilaktycznej opieki  

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139,poz 1133)  

4.Rozporządzenie MENiS 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 zmianami) 

 
I. Cel procedury 

Zapobieganie i zwalczanie wszawicy u dzieci.  

II. Definicja przedmiotu procedury 

Wszawica – zaliczana jest pod względem medycznym do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi - powoduje 
zmiany skórne wywołane przez głowowe wszy ludzkie.  

          

III. Kogo dotyczy procedura? 
Do przestrzegania procedury zobowiązani są Dyrektor Kolegium Edukacyjnego PSO, nauczyciele, pielęgniarka 
szkolna oraz rodzice. 

 

IV. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem 
procedury 

 

Dyrektor Kolegium Edukacyjnego PSO: 

1. Zapewnia warunki do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w Kolegium Edukacyjnym PSO 
2. Organizuje działania profilaktyczne (pogadanki, materiały informacyjne, ogłoszenia, zaleca kontrole) 
3. Powiadamia rodziców o terminie planowanej kontroli higienicznej  
4. Informuje rodziców o stwierdzeniu wszawicy w szkole 

 

   Nauczyciele   

1. Współpracują z rodzicami, prowadząc działania profilaktyczne 
2. Powiadamiają dyrektora o wynikach kontroli skóry głowy i włosów 
3. Zawiadamiają rodziców o stwierdzeniu wszawicy w klasie oraz konieczności podjęcia niezwłocznych 

zabiegów higienicznych skóry głowy u dzieci w klasie 
4. Instruują  rodziców, jeśli trzeba, o sposobach działania  
5. Zawiadamiają dyrektora w przypadku wyrażenia przez rodziców sprzeciwu wobec kontroli skóry głowy i 

włosów dziecka lub nie podjęcia przez nich niezbędnych działań w przypadku wszawicy 
 

61-473 Poznań, ul. Grabowa 33/35, tel./fax: 61/832 15 21, 832 94 20, www.debinka.pl 



 
 

Pielęgniarka 

1. Przygotowuje materiały informacyjne dotyczące higieny skóry głowy i włosów na tablicach informacyjnych dla 
rodziców.  

2. Przeprowadza kontrolę skóry głowy i włosów u uczniów (co najmniej dwa razy w roku)  
3. Niezwłocznie informuje rodziców o stwierdzeniu wszawicy u dziecka i zwraca się z prośbą o odebranie dziecka 
ze szkoły.  
4. Na prośbę dyrektora sprawuje opiekę nad w/w dzieckiem (dziećmi) do przyjazdu rodziców 
5. Monitoruje skuteczność działań rodziców, przeprowadzając w danej grupie ponowną kontrolę 
6. Prowadzi dokumentację przeprowadzonych kontroli 

 

 Rodzice/Opiekunowie   

1. Współpracują z Kolegium Edukacyjnym PSO w zakresie działań profilaktycznych. 
2. Niezwłocznie informują wychowawcę w razie stwierdzenia wszawicy u swojego dziecka 
3. Wyrażając zgodę na objęcie dziecka opieką (poprzez zapisanie go do placówki), w tym opieką zdrowotną, 

wyrażają zgodę na dokonywanie przeglądu skóry głowy dziecka 
4. Poinformowani przez szkołę o stwierdzeniu u dziecka wszawicy, starają się szybko odebrać dziecko ze szkoły 

i podejmują niezbędne działania w celu przeprowadzenia kuracji 
5. Zgłaszają nauczycielowi lub dyrektorowi trudności w przeprowadzeniu kuracji 

 

V. Opis działań 
 

1. Na pierwszym zebraniu z rodzicami, rozpoczynającym dany rok szkolny, wychowawcy zapoznają wszystkich 
rodziców z procedurą zapobiegania i zwalczania wszawicy,  przeprowadzają  pogadanki na temat czystości i 
higieny skóry głowy i włosów, rodzice podpisują zobowiązania dotyczące wszawicy. 

2. We wrześniu każdego roku pielęgniarka szkolna, wywiesza materiały informacyjne dotyczące higieny na 
gazetkach dla rodziców. 

3.  Dyrektor  co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego profilaktycznie zarządza dokonanie kontroli czystości 
skóry głowy wszystkich dzieci. 

4. Osoba kontrolująca niezwłocznie przekazuje dyrektorowi informacje o wynikach kontroli czystości.  
5. W przypadku stwierdzenia wszawicy w grupie, wychowawca  niezwłocznie informuje rodziców danej grupy o 

zaistniałym fakcie, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głów dzieci, a także przekazuje informacje o 
sposobie działań zwalczających.  

6. Wychowawca (lub pielęgniarka szkolna) zawiadamia niezwłocznie rodziców dzieci, u których stwierdzono 
wszawicę i zwraca się z prośbą, by odebrali dziecko ze szkoły oraz informuje o konieczności podjęcia 
natychmiastowych zabiegów higienicznych skóry głowy.  

7. W razie potrzeby wychowawca (pielęgniarka) instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o 
konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników. 

8. Dzieci u których stwierdzono wszawicę oczekują w gabinecie pielęgniarki (lub w innym pomieszczeniu 
odizolowanym od pozostałych dzieci) na odbiór przez rodziców. 

9. W przypadku, gdy rodzice nie podejmą niezbędnych niezwłocznych działań higienicznych wychowawca 
zawiadamia dyrektora placówki. 
 

VI. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej wykonanie w/w działań 
 

1. Protokoły z przeprowadzonych kontroli czystości skóry głowy i włosów 
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2. Sprawozdanie z zebrań klasowych (potwierdzających działania informacyjno - profilaktyczne) 

3. Wpisy w dzienniku lekcyjnym potwierdzające przeprowadzenie pogadanek wśród uczniów  

 

VII. Tryb dokonywania zmian w procedurze 

 
Zmian w procedurze dokonuje Dyrektor Kolegium PSO w sytuacji zmian aktów prawnych lub zmian wynikający 
z organizacji pracy szkoły. 
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