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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
STWIERDZENIA WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w

sprawie  bezpieczen� stwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  

i placo� wkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z po� z�n. zm.),

  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. art. 39 ust. 1 pkt. 3 

Cel procedury

Procedura ma zapewnic� higieniczne warunki pobytu dzieci   w przedszkolu oraz chronic� przed

rozprzestrzenieniem się wszawicy w placo� wce. 

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy  w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą miec� s�wiadomos�c� koniecznos�ci monitorowania na

biez:ąco czystos�ci sko� ry głowy własnego dziecka.

2.  Nauczyciele:  zobowiązani  są  do natychmiastowego zgłaszania  dyrektorowi  przedszkola

sygnało� w dotyczących pojawienia się wszawicy w placo� wce.

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosic� swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej

grupie nauczycielowi, bądz�  dyrektorowi.

Sposób prezentacji procedur

1.  Zapoznanie  rodzico� w  z  obowiązującymi  w  placo� wce  procedurami  na  zebraniach  

z rodzicami.

2. Zapoznanie wszystkich pracowniko� w przedszkola z tres�cią procedur.
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Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze moz:e dokonac�  z  własnej  inicjatywy lub na

wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian moz:e byc�  ro� wniez:

rada rodzico� w.

2. Proponowane zmiany nie mogą byc� sprzeczne z prawem.

Opis procedury

1.  Dyrektor  lub  upowaz:niona  osoba  (nauczyciel)  informuje  wszystkich  rodzico� w  

o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu,  z zaleceniem codziennej kontroli  czystos�ci  głowy

dziecka oraz czystos�ci gło� w domowniko� w.

2. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudnos�ci w przeprowadzeniu kuracji (np. brak s�rodko� w

na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we wspo� łpracy z os�rodkiem pomocy społecznej,

udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.


