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Załącznik do zarządzenia nr 

4/2018 z dnia 12 lutego 

2018r. 

 

Procedura postępowania w przypadku wszawicy w Zespole Placówek 

Oświatowych nr 3 w Mławie  

 

Podstawa prawna : 

Art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943). 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769). 

 

1. W przypadku stwierdzenia wszawicy w Szkole Podstawowej nr 7 lub Miejskim 

Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Mławie wychowawca, nauczyciel, pielęgniarka, 

rodzic lub inna osoba powiadamia dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3                         

w Mławie. 

2. Dyrektor zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy 

wszystkich dzieci w klasie lub grupie. 

3. Kontrola w klasie lub grupie może zostać przeprowadzona także z inicjatywy pielęgniarki 

szkolnej. 

4. Kontrola musi być przeprowadzona z zachowaniem intymności (w wydzielonym 

pomieszczeniu). 

5. O wynikach kontroli zostaje powiadomiony dyrektor placówki. 

6. Pielęgniarka zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów dzieci u których stwierdzono 

wszawicę o konieczności niezwłocznego podjęcia zabiegów higienicznych skóry głowy 

oraz przekazuje informację wychowawcy/opiekunowi.   

7. W razie potrzeby pielęgniarka instruuje rodziców/prawnych opiekunów o sposobie 

działań (poprzez zastosowanie dostępnych w aptekach preparatów) – informuje także                          

o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruj skuteczność 

działań.  

8. Wychowawca/opiekun informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy                                

w klasie lub grupie dzieci z zaleceniem kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości 

głów domowników.   
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9. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak 

środków na zakup preparatu) dyrektor placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy 

społecznej udzielają rodzicom lub prawnym opiekunom niezbędnej pomocy. 

10. Pielęgniarka może zaproponować rodzicom/prawnym opiekunom rozważanie możliwości 

pozostawienie dziecka w domu przez okres 7 – 10 dni. Po tym czasie konieczne jest 

powtórzenie kuracji.   

11. Pielęgniarka po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci                             

w klasie/grupie po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.  

12. W przypadku wyrażania sprzeciwu rodziców/prawnych opiekunów w sprawie podjęcia 

działań higienicznych lub uporczywego uchylania się od działań mających na celu 

ochronę zdrowia i dbałość o higienę dziecka dyrektor w trosce o zdrowie dziecka 

zawiadamia pomoc społeczną (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej                        

dotyczy konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez 

rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).  

Procedura jest zgodna ze stanowiskiem Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie 

Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzież oraz 

informacjami zawartymi w folderze informacyjnym Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Mławie.   

 

                                                                                          Mariusz Lempek  

                                                                        dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  

                                                                                          nr 3 w Mławie 

 

 

 

  


