
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 4A/2015/2016 
z dn. 12.10.2015r. 

 

Procedury obowiązujące w ZSP w Miedarach  

dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w 

szkole lub w placówce. 

 

Na podstawie § 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. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

Zarządzam: 

§ 1 

Przeprowadzić 2 razy w roku szkolnym i dodatkowo w przypadku podejrzenia lub 

zgłoszenia przez rodzica lub pracownika szkoły wystąpienia wszawicy lub innej 

choroby pasożytniczej skóry higienicznego przeglądu czystości skóry dzieci (na 

podstawie zgody rodziców zał.1)  

§ 2 

Wprowadzenie na terenie placówki w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia w/w 

chorób reżimu sanitarnego, tj. dodatkowej sanityzacji dodatkowej stery oraz 

dezynfekcji z zastosowaniem odpowiednich środków (CAGROSEPT G). 

§ 3 

Wprowadzenie obowiązku pisemnego poinformowania rodziców dziecka o wynikach 

przeglądu, podczas którego stwierdzono występowanie wszawicy lub innej choroby 

skóry. 

§ 4  

Wprowadzenie obowiązku poinformowania dyrektora o wykonaniu 

przeprowadzonego przeglądu w formie raportu dwa razy w ciągu roku lub w razie 

dodatkowej kontroli. 

§ 5  

Wprowadzenie dodatkowej kontroli higienicznej czystości skóry dziecka, u którego 

stwierdzono występowanie wszawicy po powrocie do szkoły, a przypadku rodziców 

nie wyrażających zgody przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o czystości skóry.  

 

 



§ 6 

W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań 

mających na celu ochronę zdrowia dziecka i dbałości o higienę, dyrektor szkoły 

zawiadamia pomoc społeczną w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.); 

§ 7 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do procedur 

Miedary, dn.…………………………………….. 

Zgoda  

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. z 
2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)  
 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na higieniczny przegląd czystości skóry mojego 

dziecka 

 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 
Nazwisko imię dziecka                                                      PESEL 

 

w przedszkolu/szkole podstawowej zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

 

………………………………………………………. 
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

*niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik nr 1 do procedur 

Miedary, dn.…………………………………….. 

Zgoda  

 
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. z 
2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 
 

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na higieniczny przegląd czystości skóry mojego 

dziecka 

 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 
Nazwisko imię dziecka                                                      PESEL 

 

w przedszkolu/szkole podstawowej zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

 

………………………………………………………. 



Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
*niepotrzebne skreślić 

 

 


