
                                                                                                       Załącznik Nr 8  
                                                                                                                            do Zarządzenia Nr 10  
                                                                                                                            Dyrektora PP-15 w Pile 
                                                                                                                            z dnia 30.08.2018 r. 
 
                               
                                                   PROCEDURA 
 
                        w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci   
                                   w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Pile  

 
 
Podstawa prawna:  

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

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 października 2010 r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 215 ,poz. 1408) 

 
1.Cel procedury:  
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed 
rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.  
 
2. Działania profilaktyczne -winny być realizowane systematycznie i przybierać 
następujące formy:  

• Działania edukacyjne - organizowanie przez nauczycieli pogadanek z rodzicami na 
temat postepowania profilaktycznego i sposobu zwalczania wszawicy u dzieci;  

• Umieszczanie w widocznym miejscu np. na tablicy ogłoszeń, w kącikach dla 
rodziców materiałów informacyjnych w formie ulotek, broszur, itp.  

• Informowanie rodziców/prawnych opiekunów o problemie wszawicy w przedszkolu, 
sposobach jej zapobiegania i zwalczania podczas zebrań organizacyjnych 
rozpoczynających rok szkolny;  

• W razie potrzeby organizowanie spotkań o charakterze informacyjno – edukacyjnych 
ze specjalistami: pielęgniarką, przedstawicielem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
lub innymi;  

 

3. Działania dotyczące higieny podczas pobytu dziecka w przedszkolu:  

• Systematyczna dezynfekcja zabawek przez personel obsługi zgodnie z przydziałem 
obowiązków;  

• Utrzymanie w należytej czystości środków higieny osobistej, tj. ręczników, pościeli, 
kocy, grzebieni, szczotek . 

 

4. Działania dotyczące zwalczania wszawicy:  

• W przypadku uzasadnionego podejrzenia o wszawicy nauczycielka grupy 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;  

• Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba np.: nauczyciel grupy informuje 
wszystkich rodziców/prawnych opiekunów o podejrzeniu stwierdzenia wszawicy w 



grupie dzieci z zaleceniem codziennej czystości głowy dziecka oraz czystości głów 
domowników poprzez wywieszenie informacji na grupowej tablicy;  

• Dyrektor zobowiązuje rodzica do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, 
sprawdzenia dziecku głowy oraz niezwłocznego przeprowadzenia higienicznych 
przeciw wszawicy a następnie do kontaktu z lekarzem rodzinnym i dostarczenia 
zaświadczenia, że głowa dziecka jest wolna od pasożytów;  

• W przypadku, kiedy wszawica pojawia się kilkakrotnie u tego samego dziecka – 
dyrektor ma prawo zawiadomić pomoc społeczną o tym, że rodzic/prawny opiekun 
nie może lub nie jest w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w 
sposób, który chroni jego dobro;  

• Dyrektor współpracuje z przedstawicielem pomocy społecznej nad zakresem 
udzielenia rodzinie dziecka pomocy opiekuńczo – wychowawczej w celu 
zlikwidowania problemu wszawicy.  

• Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów o wystąpieniu wszawicy w danej grupie 
dzieci nie może obejmować danych personalnych dziecka.  

• Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub 
na wniosek rady pedagogicznej – dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może 
być również rada rodziców.  

• Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  

  

 

 

  

  

 
 
 


