
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

CHOROBY PASOŻYTNICZEJ – WSZAWICY 

PRZEDSZKOLE NR 9 MIŚ USZATEK 
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 
PODSTAWA PRAWNA 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października  2018r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   

i niepublicznych  szkołach i placówkach (Dz. U. 2018, poz. 2140)  

 

CEL PROCEDURY  

- Ustalenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy. 

- Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy wśród dzieci. 

OPIS PROCEDURY 

- Rodzice mają obowiązek poinformować nauczyciela o wystąpieniu 

zakażenia u swojego dziecka. 

- Nauczyciel informuje dyrektora placówki. 

- Dyrektor w miejscu widocznym umieszcza informację o wystąpieniu 

zakażenia wśród dzieci zarządza przegląd czystości skóry głowy w grupach 

przez wyznaczoną do tego osobę po uprzedniej, pisemnej zgodzie rodziców. 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

Nauczyciele  

- edukują wychowanków w zakresie prawidłowego korzystania z rzeczy 

osobistego użytku tj. grzebień, szczotka  i gumki do włosów, ręczniki, czapki, 

szaliki i inne ubrania 

- zwrócenie uwagi, aby dzieci unikały bezpośredniego kontaktu głowami 

(włosami) z innymi dziećmi. 

- informują rodziców o procedurze na zebraniach grupowych. 

Personel pomocniczy  

-  utrzymuje czystość pomieszczeń (w tym dywanu w sali przedszkolnej), ze 

szczególnym uwzględnieniem  dezynfekcji zabawek i innych przedmiotów 

wspólnego użytku 



-w grupach dzieci leżakujących personel dba w szczególności i to, by pościele 

dzieci nie znajdowały się w bezpośrednim kontakcie ze sobą i były często 

oddawane rodzicom do prania.  

- w sytuacji wystąpienia  zakażenia wszawicą pościel oddawana jest w trybie 

natychmiastowym. 

 

Dyrektor 

 - dokonuje kontroli prowadzonych dezynfekcji w książce kontroli. 

Rodzice 

- systematycznie dokonuje kontroli czystości głowy swojego dziecka, 

- w przypadku wystąpienia wszawicy powiadamia o tym nauczyciela w grupie 

lub dyrektora placówki 

- ma obowiązek zastosować kurację odwszawiającą 

- do momentu zakończenia leczenia rodzice mają obowiązek przez okres 

kuracji zatrzymują dziecko w domu 

- w celu zapobiegania wystąpienia wszawicy rodzice dbają o to, by długie 

włosy dzieci były zaplecione, związane, spięte 

 

USTALENIA DALSZE 

- W przypadku braku działań ze strony rodziców dyrektor zawiadamia MOPS. 

- Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor 

przedszkola. 

- Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są 

wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice. 

 

 

Procedura została wprowadzona  

                                                               Zarządzeniem dyrektora nr 14/2020 

     z dn. 31 sierpnia 2020 r. 


