Zarządzenie nr 4 /2016/2017
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie
z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym „Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy”
Na podstawie:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2002r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001r. Nr 61
poz. 624 ze zm.)
3. Stanowiska Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie
zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.
zarządzam, co następuje
§1
Wprowadza się procedurę „Postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie” w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
§2
1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie
do zapoznania się z treścią procedury.
2. Zobowiązuje się nauczycieli do zapoznania rodziców dzieci z treścią procedury
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 4/2016/2017 z dnia 21 marca 2017r.
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie

Procedury postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bestwinie
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2002r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), ustawa z dnia 7 września
1991r. art. 39 ust. 1 pkt. 3.
1. Dyrektor po uzyskaniu informacji o wystąpieniu wszawicy zarządza
przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy u wszystkich uczniów w klasie
z zachowaniem zasad intymności.
2. Higienistka szkolna przeprowadza kontrolę indywidualną w wydzielonym
pomieszczeniu.
3. Higienistka informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska
w klasie (szkole).
4. Higienistka lub wychowawca klasy zawiadamia rodziców dzieci, u których
stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia zabiegów higienicznych skóry
głowy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, instruuje ich o metodach zwalczania
wszawicy.
Rozmowa powinna być przeprowadzona z zachowaniem warunków intymności.
5. Dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich rodziców
uczniów o stwierdzeniu wszawicy w klasie/szkole. Podczas spotkania powinny
zostać przekazane zalecenia dotyczące:
a) kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dziecka ale także całej rodziny,
b) domowej kontroli czystości głów dziecka i wszystkich domowników.
6. Podczas spotkania z rodzicami nie wolno w żaden sposób wskazywać, którzy
z uczniów są zakażeni.
7. Jeśli rodzice będą sygnalizować brak środków finansowych na zakup
niezbędnych preparatów, dyrektor szkoły we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej udziela niezbędnej pomocy.
8. Po upływie 10 dni po zabiegach higienicznych, higienistka szkolna ponownie
kontroluje czystość skóry z zachowaniem warunków intymności.

9. Jeżeli wynik drugiej kontroli wykaże nieskuteczność podjętych działań, higienistka
powiadamia o tym dyrektora szkoły.
10. Dyrektor powiadamia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ może
zaistnieć sytuacja, że rodzice uchylają się od podjęcia kuracji w domu.
11. Ośrodek pomocy społecznej dostępnymi sobie środkami prawnymi zwiększa
nadzór nad rodziną oraz udziela rodzicom niezbędnego wsparcia.
12. W przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu oraz klasach edukacji
wczesnoszkolnej we wszystkich pomieszczeniach wprowadza się wzmożony
nadzór sanitarny poprzez dezynfekcję dywanów i pościeli.

