
Procedura postępowania w przypadku 

stwierdzenia wszawicy 

 Podstawa prawna: 

Art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256,  poz. 2572 ze zm.) 

 Cel procedury 

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu/szkole oraz chronić 

przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce. 

 Zakres procedury 

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu/szkole. 

 Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 

1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na 

bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka. 

2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły 

sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce. 

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

grupie, klasie nauczycielowi, bądź dyrektorowi. 

Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach z rodzicami. 

3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

Procedura postępowania: 

1. Dyrektor otrzymuje informację o wystąpieniu wszawicy na terenie placówki. (rodzic, który 

stwierdzi u swojego dziecka występowanie wszy ma obowiązek pozostawić dziecko w domu, 

powiadomić wychowawcę o zaistniałej sytuacji oraz przeprowadzić czynności związane z 

wyczyszczeniem skóry głowy). 

2. Dyrektor zarządza dokonanie przez pielęgniarkę albo inną upoważnioną przez niego osobę   

przeprowadzenia kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w danej grupie albo klasie. 

Pamiętać przy tym należy o zachowaniu zasad intymności i o przeprowadzaniu kontroli w 

wydzielonym pomieszczeniu. 

3. Osoba przeprowadzająca kontrolę zawiadamia rodziców o stwierdzonej u ich dzieci wszawicy i 

o konieczności podjęcia działań zmierzających do jej zlikwidowania. 

4. Rodzic po powrocie dziecka do szkoły/przedszkola oświadcza w formie pisemnej o 

przeprowadzeniu czyszczenia głowy. 

5. Dyrektor szkoły informuje wszystkich rodziców o wystąpieniu wszawicy w danej grupie dzieci 

i o zaleceniach co do codziennej kontroli czystości głowy dziecka i pozostałych domowników. 

6. Po upływie określonego czasu dyrektor zarządza ponowną kontrolę czystości głów u dzieci. 

7. W przypadku stwierdzenia braku poprawy u dzieci dyrektor zawiadamia ośrodek pomocy 

społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez 

rodziców dziecka oraz o potrzebie udzielenia wsparcia. 


