
33.Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy 

lub świerzbu w Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie i oddziale 

przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie 

 

1. W klasowych programach wychowawczo-profilaktycznych na każdy rok, 

wychowawcy wszystkich klas i oddziału przedszkolnego umieszczają tematykę 

godzin wychowawczych na temat higieny i czystości. 

2. W klasach, w których powtarzają się przypadki występowania wszawicy i świerzbu, 

wychowawcy klas są zobowiązani do przeprowadzenia dodatkowych godzin 

wychowawczych i upowszechnienia wiedzy na temat zapobiegania i zwalczania 

powyższych chorób. 

3. W sytuacji podejrzenia wszawicy lub świerzbu u ucznia, wychowawca klasy, rodzic 

bądź inny nauczyciel zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej, pedagogowi szkolnemu 

oraz zawiadamia dyrektora szkoły. 

4. Wychowawcy klasy są odpowiedzialni za poinformowanie pielęgniarki szkolnej o 

konieczności kontroli czystości skóry głowy u wszystkich uczniów z zachowaniem 

zasady intymności i dopilnowują, aby kontrola przebiegła skutecznie. 

5. Pielęgniarka informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska w 

klasie/grupie uczniów ewentualnie w całej szkole. 

6. Pielęgniarka lub wychowawca klasy zawiadamia rodziców uczniów, u których 

stwierdzono wszawicę lub świerzb, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów 

higienicznych skóry głowy i ciała.  

7. Pielęgniarka szkolna w razie potrzeby informuje rodziców o sposobach zwalczania 

wszawicy lub świerzbu.  

8. Materiały informacyjne na temat zwalczania wszawicy i świerzbu są udostępniane 

przez pielęgniarkę szkolną, pedagoga szkolnego i wychowawcę. 

9. Na czas kuracji uczeń przebywa w domu. 

10. Jeżeli wystąpi taka konieczność, na prośbę wychowawcy klasy pielęgniarka  szkolna 

po upływie od 7 do 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy lub ciała dzieci po 

przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców. 

11. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka zawiadamia 

o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków. 

12. Jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji dyrektor szkoły zawiadamia ośrodek 

pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji 

opiekuńczych przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz udzielenia im 

potrzebnego wsparcia. 

13. Po zakończonym leczeniu rodzic jest zobowiązany do dostarczenia wychowawcy 

klasy zaświadczenia lekarskiego o czystości włosów lub skóry swojego dziecka. 

Pedagog szkolny w uzgodnieniu z wychowawcą klasy przeprowadza pogadankę edukacyjną z 

uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów na temat higieny i czystości. 


