
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia 
chorób pochodzenia pasożytniczego tj. wszawicy, świerzbu i owsicy 

w Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Edukacji Norodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1604.).

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci oraz ochronę przed rozprzestrzenieniem

się chorób pasożytniczych w placówce.

Zakres procedury

Procedura  dotyczy  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia  chorób  zakaźnych  pochodzenia

pasożytniczego, tj. wszawicy, świerzbu i owsicy w placówce.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

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

bieżąco czystości skóry i włosów własnego dziecka.  Czy u dziecka nie występuje świąd

w okolicy odbytu, a który występuje intensywnie w nocy.

2.Nauczyciele:  zobowiązani  są  do  natychmiastowego  zgłaszania  dyrektorowi  sygnałów

dotyczących pojawienia się chorób pasożytniczych w placówce.

3.Pracownicy  niepedagogiczni: winni  zgłosić  swoje  podejrzenia,  co  do  wystąpienia

wszawicy, świerzbu lub owsicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4.Dyrektor:  jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu

w placówce, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedury

1.Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2.Zapoznanie  rodziców  z  obowiązującą  w  przedszkolu  procedurą  oraz  realizowanymi

działaniami  profilaktycznymi  na  zebraniach  organizacyjnych  we  wrześniu  każdego  roku

szkolnego.

3.Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią procedury.

Opis procedury

Zgoda  rodziców  na  objęcie  dziecka  opieką  opiekuńczo-wychowawczą  i  dydaktyczną  jest

równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości

dziecka. Zgoda jest wyrażana po przyjęciu dziecka do przedszkola.



Sposób  postępowania  na  wypadek  zgłoszenia  przez  rodzica  zachorowania  dziecka  na

wszawicę świerzb lub owsicę:

1.  Dyrektor  zleca  dokonanie  przez  nauczycielkę,  pomoc  nauczyciela  kontroli  czystości

wszystkich dzieci w grupie.

2.  Nauczyciel  grupy  lub  dyrektor  zawiadamia  rodziców  dzieci,  u  których  stwierdzono

wszawicę, owsicę lub podejrzewa się świerzb o konieczności podjęcia niezwłocznie leczenia

lub zgłoszenia się do lekarza. W razie potrzeby instruuje się rodziców o sposobie działań,

informuje też o konieczności poddania się kuracji  wszystkich domowników i monitoruje

skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora o wynikach kontroli i skali zjawiska.

3.  Dyrektor  lub  nauczyciel  informuje  wszystkich  rodziców  o  stwierdzeniu  choroby

pasożytniczej w grupie dzieci.

4.  Rodzic  zobowiązany  jest  do  regularnego  sprawdzania  czystości  dziecka  w  celu

wykrywania  ewentualnej  obecności  pasożytów.  W  przypadku  zaobserwowania  choroby

rodzic powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie placówkę.

5.  Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia chorób pasożytniczych

spoczywa na rodzicach.

6.  W  przypadku,  gdy  rodzice  zgłoszą  trudności  w  przeprowadzeniu  kuracji  (np.  brak

środków  na  zakup  preparatu,  lekarstw),  dyrektor  we  współpracy  z  Ośrodkiem  Pomocy

Społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

7.  W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się

choroby na inne dzieci.

8. Po  powrocie  dziecka  do  przedszkola  nauczyciel  ponownie  kontroluje  stan  czystości

dziecka  w  związku  z  przeprowadzonymi  zabiegami  higienicznymi  lub  leczeniu  przez

rodziców.

9. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań nauczyciel zawiadamia o tym

dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie Ośrodka Pomocy

Społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez

rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).


