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Procedura postępowania w zakresie profilaktyki 

oraz przypadku stwierdzenia wszawicy 

w Przedszkolu nr 3 im. Marii Jankowskiej w Lublinie 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,  

z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700,1730, 2089.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), 

Cel procedury 

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz 

chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce. 

Zakres procedury 

Procedura dotyczy postępowania w zakresie zapobiegania oraz 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 procedury.  

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. 

Opis procedury 

I Profilaktyka wystąpienia wszawicy w placówce 

1. Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki zabawy i nauki. 
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2. Każde dziecko ma zapewnioną indywidualną szafkę w szatni przedszkolnej na 

odzież i obuwie, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się korzystanie z jednej 

szafki przez dwoje dzieci o ile są to dzieci zamieszkujące razem (rodzeństwo).  

3. W oddziale, w którym przewidziany jest odpoczynek dzieci (3-, 4- latki) 

zapewnione są leżaki dla każdego dziecka podpisane imieniem i nazwiskiem 

oraz indywidualne śpiworki. 

4. Śpiworki są oznakowane imieniem i nazwiskiem dziecka, przechowywane  

są w szafce na oddzielnych półkach również podpisanych.  

5. Śpiworki są przekazywane rodzicom do prania raz na dwa tygodnie lub  

w razie potrzeby częściej. 

6. Leżaki są systematycznie - raz w tygodniu dezynfekowane z użyciem środka 

dezynfekującego zgodnie z zaleceniami jego producenta oraz prane raz na 

dwa miesiące lub w razie potrzeby. 

7. Na zebraniach organizacyjnych przedstawiana jest rodzicom Procedura 

postępowania w zakresie profilaktyki oraz przypadku stwierdzenia 

wszawicy w przedszkolu oraz przekazywane są materiały informacyjne. 

8. Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola 

czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców/ opiekunów 

prawnych. 

Wskazane jest: 

 związywanie długich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację skóry 

głowy i włosów; 

 używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry  

i włosów, 

 codzienne czesanie i szczotkowanie włosów, 

 mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż raz w tygodniu, 

II Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu 

1. O przypadku podejrzenia występowania wszawicy wśród dzieci lub jej 

stwierdzenia należy niezwłocznie poinformować nauczyciela pracującego  

w oddziale lub dyrektora przedszkola. 

2. Nauczyciel oddziału lub dyrektor informują rodziców o zauważonym lub 

zgłoszonym przypadku występowania wszawicy oraz potrzebie 

przeprowadzenia kontroli czystości skóry głowy i koniecznych zabiegów 

higienicznych. 

3. W przypadku większego zasięgu występowania problemu niż jedna grupa lub 

nawracającego zakażenia pasożytem Dyrektor na tablicy ogłoszeń informuje 

wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu, z zaleceniem 

codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.  
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4. Rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o uzyskaniu 

informacji o występowaniu wszawicy w placówce oraz przeprowadzenia 

koniecznych zabiegów higienicznych, 

5. Dyrektor przedszkola może upoważnić nauczycielkę do kontroli czystości 

skóry głowy wszystkich dzieci w grupie, z zachowaniem zasady intymności 

(kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). 

6. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką jest równoznaczna z wyrażeniem 

zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry 

głowy dziecka. 

7. Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie 

planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na 

tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców. 

8. Rodzic, który został poinformowany o wystąpieniu wszawicy u dziecka jest 

zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia 

leczenia. 

9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odbioru wszystkich rzeczy 

osobistych dzieci jak: szczotki, grzebienie, odzież, pluszaki itp. i ich 

odpowiednią dezynfekcję 

10. W grupie leżakującej przeprowadza się dodatkową dezynfekcję leżaków oraz 

pranie śpiworków (przez rodziców) w  pralce w temperaturze 60 ° (temp. 

powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja), prasowanie gorącym żelazkiem.  

11. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę oraz zapobiec przenoszeniu się 

pasożyta na inne dzieci, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko 

odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu do czasu usunięcia wszy i gnid. 

Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia.  

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

brak środków finansowych na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we 

współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub 

opiekunom niezbędnej pomocy. 

13. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel 

zawiadamia o tym dyrektora przedszkola 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).  

Procedura wchodzi w życie z dniem 28.10.2022 r. 


