
Procedury postępowania w przypadku wykrycia wszawicy w 

Szkole Podstawowej nr 8  (z oddziałami przedszkolnymi) w Rumi 

 

Podstawa Prawna:  

§2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) 

Opis procedury: 

 

 Zgłoszenie przez pracownika szkoły dyrektorowi placówki sygnałów pojawienia 

się bądź podejrzenia wszawicy wśród uczniów lub przedszkolaków. 

 Pielęgniarka szkolna lub wyznaczona, przez dyrektora szkoły, osoba informuje 

rodziców dziecka o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych 

skóry głowy. W razie konieczności instruuje rodziców o sposobie działań i 

konieczności kuracji wszystkich domowników oraz monitoruje skuteczność 

działań, jednocześnie informuje dyrektora placówki o skali zjawiska. 

 W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wszawicy, zaleca się, aby 

zdiagnozowane chorobą pasożytniczą dziecko pozostawić w domu do czasu 

likwidacji zakażenia. 

 Dyrektor placówki ma prawo zarządzić sprawdzenie głów w grupie, klasie gdzie 

pojawiły się pasożyty, w celu uzyskania informacji o skali zjawiska i 

zapobieganiu ewentualnego rozprzestrzeniania się wszawicy. Osoba, która 

dokonuje tej czynności z polecenia dyrektora jest zobowiązana do zachowania i 

poszanowania godności i intymności dziecka podczas sprawdzania jego głowy. 

 Jeśli zakażone dziecko ma w placówce rodzeństwo to należy dokonać 

sprawdzenia głów rodzeństwa oraz jego grupy, klasy w celu wyeliminowania 

epidemii wszawicy. 

 Nauczyciel na polecenie dyrektora informuje rodziców grupy, klasy o wykrytym 

zakażeniu i zaleca profilaktyczne zabiegi higieniczne dla całej grupy w tym 

samym czasie, w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się wszawicy.  

 Po skończonej kuracji zaleca się kontrolę pielęgniarską zdiagnozowanemu 

dziecku w celu potwierdzenia skuteczności leczenia. 

 W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mogą lub nie są w stanie sprostać 

zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro - 

niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy społecznej, o czym decyduje 

dyrektor placówki. 

 Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną 

przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest 

równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie (w uzasadnionym przypadku) 

przeglądu czystości skóry głowy dziecka. 

 



 

Działania szkoły i przedszkola: 

 

 Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole i przedszkolu procedurami 

podczas zebrań lub drogą elektroniczną. 

 Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią procedury. 

 Profilaktyka chorób pasożytniczych wśród dzieci i rodziców. 

 Dokładne czyszczenie miejsc zabaw dzieci, odkurzanie dywanów, 

dezynfekcja zabawek środkami bezpiecznymi. Dyrektor może zlecić 

dezynsekcje specjalistyczną jeśli inne sposoby zawiodły. 

 Pracownicy placówki powinni zadbać, aby rzeczy w szatni wisiały na osobnych 

wieszakach, a dzieci nie wymieniały się garderobą. 

 

 

 

Działania rodziców:  

 

 Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do placówki zdrowego dziecka! 

 Sprawdzanie głowy dziecka raz w tygodniu. 

 Informowanie przedszkola lub szkoły o wykrytym pasożycie. 

 Pozostawienie dziecka w domu do czasu wyleczenia z choroby pasożytniczej. 

 Związywanie dziecku włosów. 

 Porozmawianie z dzieckiem o nie pożyczaniu czapek, opasek, gumek do włosów 

oraz uświadomienie dziecku, aby nie pożyczało swoich.  

 Poinstruowanie dziecka, aby chowało do rękawów kurtki czapki i szaliki w szatni. 

 Dokładnie wyczesywać włosy, a w przypadku długich włosów działanie to 

wykonywać na białą kartką w celu wykluczenia bądź potwierdzenia pasożytów. 

 Rodzice powinni zachować spokój i kierować się rozsądkiem w celu 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby. 

 Profilaktyka i zwalczanie wszawicy należy przede wszystkim do rodziców! 

 

Wszawica: 

 

 Jest chorobą pasożytniczą, najczęściej występującą u ludzi. 

 Wszawica nie widnieje w wykazie chorób zakaźnych. 

 Miejscem zarażenia się są duże skupiska dzieci: obozy, przedszkola, szkoły, sale 

zabaw, kolonie, środki transportu publicznego itp. 

 Wesz wspina się, nie skacze i nie lata. 

 Wesz żywi się krwią człowieka, który jest jedynym żywicielem tego pasożyta. 

 Wesz może przeżyć 36 godzin bez żywiciela. 

 Wszy preferują miejsca bytowania na skroniach, w okolicach karku i za uszami. 



 Wesz ginie w temperaturze 55
 o
C . 

 Choroba może dotyczyć każdego, bez względu na status społeczny. 

 Środki apteczne wraz ze systematycznym wyczesywaniem i przeglądaniem głów, 

dają w 99.9% skuteczność w walce z pasożytami. 

 Wszawica może wywoływać swędzenie, grzybice, a drapanie może skutkować 

stanem zapalnym skóry. 

 Leczenie wszawicy powinno objąć całą rodzinę! Wskazane jest również 

odkurzenie mieszkania, wyparzenie grzebieni, wypraniu pościeli, ręczników, 

czapek itp. w temperaturze 55
 o
C. 

 

Zarażenie się wszami może przydarzyć się każdemu, nikt tu nie jest 

winny, gdyż infekcja nie wynika z braku higieny czy ubóstwa. Tak 

samo może ona dotknąć osoby zadbane, jak i pochodzących z mniej 

zamożnych domów.  

 

TYLKO DZIĘKI WSPÓŁPRACY SZKOŁY I RODZICÓW 

MOŻEMY SKUTECZNIE UNIKNĄĆ WSZAWICY. 

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.10.2022r. 

 

Dyrektor Szkoły 

Marzena Górska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
  



 

 

 
 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
  



 
  



 
 

  



 
  



 


