
Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w 

przedszkolu 

Cel procedury 

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed 

rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.  

Zakres procedury 

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu. 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 

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

bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka. 

2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola 

sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce. 

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej 

grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi. 

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

przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy. 

Sposób prezentacji procedur 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych 

we wrześniu każdego roku szkolnego. 

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury. 

Tryb dokonywania zmian w procedurze 

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada 

Rodziców. 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

Opis procedury 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest 

przedmiotem procedury 

Dyrektor: 

• Zapewnia warunki do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w przedszkolu 

• Prowadzi systematyczne i skoordynowane działania profilaktyczne (pogadanki, materiały 

informacyjne, ogłoszenia) 

• Współpracuje z rodzicami prowadząc działania profilaktyczne 



• Informuje rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie 

• Zawiadamia pomoc społeczną w przypadku uporczywego uchylania się rodziców od działań 

mających na celu ochronę zdrowia dziecka i dbałości o higienę  

• Udziela rodzicom zgłaszającym trudności w przeprowadzeniu kuracji, wspólnie z ośrodkiem 

pomocy społecznej, niezbędnej pomocy 

Nauczyciele  

• Prowadzą działania profilaktyczne – pogadanki, materiały informacyjne 

• Współpracują z rodzicami prowadząc działania profilaktyczne 

• Zawiadamiają rodziców o konieczności podejmowania zabiegów higienicznych skóry głowy 

• Instruują rodziców o sposobach działania  

• Monitorują skuteczność działań rodziców 

Rodzice/Opiekunowie   

• Współpracują z przedszkolem w zakresie działań profilaktycznych 

• Dbają o higienę skóry i włosów dzieci 

• Informują nauczyciela o każdym przypadku wszawicy u dzieci 

• Przeprowadzają niezbędne działania higieniczne w przypadku stwierdzonej wszawicy dziecka  

• Zgłaszają nauczycielowi lub dyrektorowi trudności w przeprowadzeniu kuracji 

 

 

 

 


