
 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 5 

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu 

z dnia 22 lutego 2023 r. 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy 

 w Przedszkolu Miejskim nr 2, im. J. Brzechwy  w Toruniu 

Podstawa prawna: 

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

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 

ze zmianami) 

Cel procedury: 
Procedura  ma   zapewnić   higieniczne   warunki    pobytu    dzieci   w  

 przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w  placówce. 

Zakres procedury: 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w 

przedszkolu, określa uczestników  postępowania  oraz zakres 

odpowiedzialności: 

1. Dyrektor:  zobowiązany jest  do zapewnienia dzieciom higienicznych 

warunków   pobytu   dzieci w przedszkolu,  a  pracownikom  higienicznych 

warunków pracy. 

2. Rodzice  (opiekunowie   prawni):    muszą    mieć      świadomość 

konieczności  systematycznego   monitorowania  czystości  skóry   głowy 

własnego dziecka. Zgładzać  dyrektorowi, nauczycielowi  informacje  o 

pojawieniu  się wszawicy  u  ich dziecka. 

 

3. Nauczyciele:   zobowiązani   są   do   natychmiastowego zgłaszania 

dyrektorowi   przedszkola informacji  dotyczących   pojawienia  się  wszawicy  

w grupie przedszkolnej. 

4. Pracownicy  obsługi:    winni   zgłosić nauczycielowi lub dyrektorowi swoje   

podejrzenia,  co  do wystąpienia  wszawicy  u dziecka, w grupie przedszkolnej. 

Dbać o czystość znajdujących się w sali przedmiotów, zabawek. W  grupie 

dzieci 3 letnich – systematycznie prać i właściwe przechowywać  koce i 

poduszki  przeznaczone  do relaksacji dzieci. 

 

 

 

 

 



    

 Opis procedury: 

       Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zapoznają się z treścią  procedur ,  

wyrażają  pisemną zgodę  (załącznik nr 1)  na dokonanie w  uzasadnionych 

przypadkach  przeglądu  czystości  skóry głowy i włosów  dziecka. 

        Rodzice/opiekunowie prawni dziecka będą powiadamiani o 

przypadkach wszawicy w  przedszkolu  przez nauczyciela lub dyrektora  za 

pomocą poczty elektronicznej. 

       Procedury przedstawione zostaną na zebraniu z rodzicami i 

zamieszczone na stronie internetowej przedszkola wraz z dodatkowymi 

informacjami  na temat wszawicy u dzieci . 

 

W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka uczęszczającego do 

przedszkola: 

 

1. Dyrektor   przedszkola  zarządza  dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę 

upoważnioną do kontroli czystości skóry głowy i włosów  wszystkich dzieci w 

grupie z zachowaniem zasady  intymności. 

 

2. Nauczyciel/dyrektor  zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów dziecka u 

których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów 

higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje o sposobie działań, 

informuje o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i 

monitoruje skuteczność działań. 

 

 3. Nauczyciel  informuje wszystkich rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o 

stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli 

czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników. 

 

4. Nauczyciel/ dyrektor, zaleca Rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka, aby 

w celu wyeliminowania  wszawicy na  czas kilkudniowej 

kuracji dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu. 

 

5. Dyrektor w sytuacji zgłoszenia przez  rodzica  trudności w przeprowadzeniu 

kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), we współpracy z ośrodkiem 

pomocy społecznej udzielają rodzicom lub prawnym opiekunom niezbędnej 

pomocy. 

 

6. Pielęgniarka lub osoba upoważniona do kontroli czystości skóry głowy po 

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

przeprowadzonych zabiegach higienicznych. 

 

7.  Dyrektor  w  sytuacji   stwierdzenia   nieskuteczności   zalecanych   działań,  

 może  podjąć  bardziej  radykalne  kroki - zawiadomienie   ośrodka    pomocy 

 społecznej    o  konieczności  wzmożenia   nadzoru   nad   realizacją   funkcji 

opiekuńczych   przez  rodziców/ prawnych opiekunów dziecka  oraz  udziela 

rodzinie potrzebnego wsparcia.  



 

Informacje o wszawicy i profilaktyce : 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/postepowanie-w-przypadku-stwierdzenia-

wszawicy-w-szkole 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wszawica  

file:///C:/Users/Vice/Downloads/Plakat_PSSE_w_mst_Warszawie_wszawica-

1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/postepowanie-w-przypadku-stwierdzenia-wszawicy-w-szkole
https://www.gov.pl/web/zdrowie/postepowanie-w-przypadku-stwierdzenia-wszawicy-w-szkole
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wszawica


Toruń, ................................. 

(data) 

………………………………………………… 

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  prawnego) 

 

………………………………………………… 

(Adres zamieszkania). 

                                          Zgoda rodzica /opiekuna prawnego  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na sprawdzenie czystości skóry głowy 

 i włosów mojego dziecka. 

 

........................................................................ ur. .............................................. 
                                                                 (imię i nazwisko dziecka) 

przez osobę upoważnioną do kontroli, w celu wyeliminowania zarażeń 

wszawicą  w przedszkolu. 

 
* niepotrzebne skreślić                                                                                    

                                                     ............................................................................ 
                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Załącznik nr 1 

Toruń, ................................. 

(data) 

………………………………………………… 

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  prawnego) 

 

………………………………………………… 

(Adres zamieszkania). 

                                          Zgoda rodzica /opiekuna prawnego  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na sprawdzenie czystości skóry głowy 

 i włosów mojego dziecka. 

 

........................................................................ ur. .............................................. 
                                                                 (imię i nazwisko dziecka) 

przez osobę upoważnioną do kontroli, w celu wyeliminowania zarażeń 

wszawicą  w przedszkolu. 

 
* niepotrzebne skreślić                                                                                    

                                                     ............................................................................ 
                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


