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 Przedszkole nr 2  Jarzębinka 
63-400 Ostrów Wielkopolski  

ul. Staroprzygodzka 112a  
telefon: 62 738 25 20 

email: przedszkole2ostrow@wp.pl 
NIP: 622-17-97-916   

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

Do Zarządzenia Dyrektora 

  Nr 10B/2019 z dnia 29.08.2019 r. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB 

PASOŻYTNICZYCH   

W  PRZEDSZKOLU NR 2 JARZĘBINKA 

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 
 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004r. nr 256, 

poz.2572 z późn. zmianami),  

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. art. 39 ust. 1 pkt. 3 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2008r Nr. 234 poz.1570 ze zm.) 

• Uchwały Nr IX/113/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019. 
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Cel procedury: 

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

rozprzestrzenieniem się wszawicy w przedszkolu.  

Zakres procedury: 

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy  i owsicy  

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 przedszkolu.  

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    placówce, a pracownikom higienicznych warunków pracy. 

Sposób prezentacji procedury: 

1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 

organizacyjnych we wrześniu każdego roku. 

2. Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią procedury. 

 

§1 

Opis procedury - wszawica 

 

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką jest równoznaczna z wyrażeniem zgody  

na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Zgoda 

jest wyrażana po przyjęciu dziecka do przedszkola i może być w każdym momencie 

zmieniona. 

1.    Podczas zebrań z rodzicami wychowawcy mają obowiązek przypomnieć o konieczności 

monitorowania czystości skóry głowy dziecka.  

2.     Dyrektor przedszkola w przypadkach uzasadnionych zarządza dokonanie przez 

pielęgniarkę lub osobę upoważnioną, kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci                   
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w przedszkolu oraz wszystkich pracowników z zachowaniem zasady intymności (kontrola 

indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu).  

3.      Pielęgniarka ( lub w sytuacji braku pielęgniarki – osoba kompetentna upoważniona 

przez dyrektora) o problemie informuje dyrektora, który zawiadamia rodziców dzieci,                     

u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów 

higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje 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. 

4.     Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel), w przypadku 2-krotnego w odstępie  

7-dniowym stwierdzenia istnienia problemu związanego z wszawicą w grupie, informuje 

wszystkich rodziców o występowaniu wszy, z zaleceniem codziennej kontroli czystości 

głowy dziecka oraz czystości głów domowników.  

5. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości  włosów dziecka w celu 

wykrywania ewentualnej obecności pasożytów. W przypadku zaobserwowania choroby 

rodzic powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie placówkę. 

6. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia chorób pasożytniczych 

spoczywa na rodzicach.  

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

środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy  z ośrodkiem pomocy 

społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.  

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

choroby na inne dzieci. Dziecko wraca do placówki po zakończeniu leczenia ( okres 3-5 

dni). 

9.  W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, dyrektor przedszkola  

może podjąć bardziej radykalne kroki (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej  

o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców 

dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).  

10. W ramach profilaktyki rodzice systematycznie otrzymują do wypełnienia kartę kontroli 

czystości głowy (1 x w miesiącu).  

 

§2 

Opis procedury – owsica 

1. Po uzyskaniu od rodzica zgłoszenie przypadku zachorowania dziecka na owsicę dyrektor 

egzekwuje od rodzica zaświadczenia o zakończeniu leczenia dziecka. 

 2. Dyrektor powiadamia rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o przypadku 

zachorowania dziecka na owsicę z zaleceniem codziennej kontroli na wypadek pojawienia się 
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charakterystycznego dla owsicy świądy odbytu , zwłaszcza w nocy, który może być 

przyczyną min. bezsenności, braku apetytu oraz drażliwości ( zakażenia mogą przebiegać 

również bezobjawowo).  

3. Dyrektor zarządza i egzekwuje od personelu obsługowego jeszcze częstsze,                               

niż obowiązkowo , dezynfekcje i dezynsekcje wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.  

4. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do przeprowadzenia dodatkowych pogadanek i prelekcji 

na temat higieny rąk . 

Załączniki: 

1. Kontrola czystości włosów. 

2. Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na  sprawdzenie czystości włosów. 

3. Informacja o przeciwdziałaniu wszawicy w przedszkolu.  

 

Procedura obowiązuje z dniem podpisania. 
 
Wprowadzono aktualizacje Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Nr 10B/2019/ z dnia 29.08.2019 r. 
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Załącznik 1 

KONTROLA CZYSTOŚCI GŁOWY I WŁOSÓW 

 

Proszę o sprawdzenie czystości głowy dziecka ………………………………………………... 

                                                                                                     (imię i nazwisko dziecka) 

1. W przypadku stwierdzenia  wszy lub gnid należy bezzwłocznie przeprowadzić 

kurację zgodnie z instrukcją na opakowaniu preparatu. 

2. W przypadku stwierdzenia wszy lub gnid, kuracji wraz z dzieckiem powinni poddać 

się wszyscy domownicy.  

3. Po kuracji należy systematycznie sprawdzać głowę i włosy dziecka.  

4. Dziecko przyprowadzamy do przedszkola dopiero po podpisaniu oświadczenia.  

Oświadczam, że na głowie mojego dziecka w dniu ……………………… nie ma  

wszy ani gnid.  

 

                                                            …………………………………………………………... 

                                                                                   (data i czytelny podpis rodzica) 
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Załącznik nr 2 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na sprawdzenie czystości głowy  

mojego dziecka ………………………………………………………………………………… 

                                                                               (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

w wyznaczonym przez dyrektora terminie.  

                                                                             ……………………………………………… 

                                                                    (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 

Przeciwdziałanie wszawicy w przedszkolu 

Jednym z ważniejszych warunków w przedszkolu jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego  

i higienicznego pobytu w placówce. Działania profilaktyczne muszą być realizowane 

systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy 

rodzicami, dyrekcją placówki i nauczycielami.  

Wszawica głowowa to powszechny problem, który nie jest wyłącznie oznaką braku higieny. 

Każdy może nabawić się wszawicy, a szczególnie podatne są dzieci i młodzież, które 

przebywają w skupiskach (żłobek, przedszkole, szkoła).  

 

DEPARTAMENT MATKI I DZIECKA W MINISTERSTWIE ZDROWIA zalicza 

wszawicę do grup inwazji pasożytami zewnętrznymi, tym samym nie jest objęta zakresem 

działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaleca się, aby działania profilaktyczne  

i higieniczne były podjęte całkowicie przez rodziców i placówkę, w której przebywa dziecko. 

Działania profilaktyczne to m.in. pogadanki i materiały informacyjne w formie ulotek. 

Nie ma obowiązku uzyskania zgody pisemnej od rodziców na przeprowadzenie kontroli 

czystości głowy u dziecka. Wyrażenie zgody na opiekę nad dziećmi, jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na dokonanie przeglądu czystości skóry głowy w uzasadnionych 

przypadkach. Rodzice zostaną powiadomieni o terminie planowanej kontroli. Zostanie 

ona przeprowadzona w sposób indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu. 

Informacja o wystąpieniu zjawiska w danej grupie zostaje przekazana dyrektorowi 

placówki, bez przekazywania danych personalnych dziecka – zgodnie ze standardem 

poufności. Jednocześnie zostają o tym fakcie poinformowani rodzice lub opiekunowie .  

W przypadku wyrażenia przez rodziców sprzeciwu odnośnie kontroli higienicznej,                        

lub w przypadku, gdy nie zostaną podjęte odpowiednie działania higieniczne, zostanie o tym 

fakcie poinformowany dyrektor placówki.  

Wszawica głowowa. Wesz głowowa ma długość 2-3mm, kolor brudno-biały lub szary, który 

może stać się jaśniejszy lub ciemniejszy zależnie od koloru włosów człowieka. Żyje około 

miesiąca, jednak poza głową człowieka może przeżyć 1-2 dni. Samiczka składa 100-300 

jajeczek dziennie, nazywanych gnidami, które przylegają mocno do włosów dzięki substancji 

klejącej. W ciągu 6-10 dni rodzi się larwa, która przeradza się w dorosłego pasożyta w ciągu 

następnych 10 dni. Wesz głowowa umiejscawia się najczęściej w okolicy potylicznej  

i skroniowej. W tych okolicach zmiany są najbardziej nasilone. W wyniku drapania 

wytwarzają się powierzchnie sączące, pokryte strupami, z tendencją do wtórnych infekcji 

zmienionej skóry.  

Jak manifestuje się wszawica? Zazwyczaj zauważa się wszy, gdy  pojawia się dokuczliwy 

świąd głowy. W wyniku drapania dochodzi do uszkodzenia skóry i w efekcie – wystąpienie 

strupów. Czasem swędzenie nie występuje, a wszy odkrywa się przypadkowo, czesząc się lub 

myjąc włosy. Na włosach mogą być też obecne tylko jajeczka (gnidy), które wyglądają jak 
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malutkie (ok. 1 mm.) białe lub szare „skorupki”, przyklejone tak silnie do włosów, że trudno 

je oderwać; białe płatki, które łatwo spadają z włosów to martwa skóra lub łupież. W tym 

wypadku osoba zakażona może nie czuć swędzenia. Miejsca, w których najczęściej mieszczą 

się wszy to kark, skronie i za uszami. Aby je zobaczyć, trzeba podnieść włosy ruchem  

„pod prąd” i pozwolić im bardzo powoli opadać obserwując jednocześnie bardzo dokładnie.  

W sytuacji zauważenia wszy lub gnid we włosach, należy zastosować dostępne w aptekach 

preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy  

u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy.  

Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości 

skóry i włosów dokonywana przez RODZICÓW lub OPIEKUNÓW i natychmiastowa 

likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia. W takiej sytuacji rodzice powinni 

również uczciwie poinformować rodziców wszystkich dzieci, z którymi miało ono 

kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się 

nawracającemu wzajemnemu zakażaniu się dzieci.  

 

 

 

 

 


