
PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU WSZAWICY 

 

I. Podstawa prawna: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

(Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami) • Rozporządzenie MEN  

z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz. U. z 2017r. – poz. 649) 

 

II. Cel procedury 

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

rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce. 

 

III. Zakres procedury 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole. 

 

IV. Uczestnicy postępowania 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) 

2. Nauczyciele 

3. Pracownicy obsługi 

4. Dyrektor 

 

V. Zakres odpowiedzialności 

1. Rodziców/opiekunów prawnych zobowiązuje się do regularnego monitorowania czystości 

skóry i głowy dziecka, 

2. Nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi wszystkich informacji dotyczących 

pojawienia się objawów zakażenia wszawicą i świerzbem u podopiecznych, które 

zauważyli lub o których dowiedzieli się od rodziców/opiekunów prawnych; 

3. Pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi podejrzeń co do 

wystąpienia wszawicy w danej grupie. 

4. Nauczycieli do pozyskania na początku roku szkolnego pisemnej zgody rodziców  
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na objęcie dziecka opieką profilaktyczną (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry dziecka). 

 

VI. Opis działania procedury 

1. Nauczyciel (osoba upoważniona przez dyrektora) dokonuje kontroli czystości skóry 

głowy w danej grupie dzieci z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna  

w wydzielonym miejscu/pomieszczeniu). Kontrola może zostać przeprowadzona               

z inicjatywy pielęgniarki. 

2. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka, nauczyciel (osoba upoważniona przez 

dyrektora szkoły): 

a) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności 

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki, 

b) w miarę możliwości izoluje dziecko zarażone wszawicą od innych dzieci do czasu 

przyjazdu rodzica/opiekuna prawnego, 

c) przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu instrukcję postępowania  w celu 

pozbycia się wszawicy, 

d) informuje o konieczności poddania się kuracji przez wszystkich domowników             

i monitoruje skuteczność działań, 

e) informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska. 

3. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko 

odizolować od grupy i pozostawić w domu. 

4. Nauczyciel (osoba upoważniona przez dyrektora szkoły lub pielęgniarka) po upływie  

      7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych przez     

      rodziców zabiegach higienicznych.  

5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań osoba kontrolująca czystość 

głowy zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków, 

      do których należy zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia     

     nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia      

     rodzinie potrzebnego wsparcia. 

 

 

 

 



3 

 

Profilaktyka 

Profilaktyka zwalczania wszawicy w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Solcu. 

 

W celu zapewnienia warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu 

uczniów w szkole proponuje się systematyczne, minimum cotygodniowe sprawdzanie 

dzieciom czystości głów. Jest to najlepsza możliwość skutecznego leczenia wszawicy oraz 

działań profilaktycznych, które w efekcie mogą zapobiec jej rozprzestrzenianiu. 

 

RODZICU, BĄDŹ CZUJNY! 

1.  Dziecko zarażone wszami głowowymi często drapie się po głowie. 

2. Świąd i pieczenie skóry jest spowodowany substancją, którą wydziela wesz głowowa.   

    Może to być przyczyną frustracji i utrudnić mu koncentrację podczas lekcji. 

3. Wszawicą może zarazić się zarówno uczeń, który ma długie jak i krótkie włosy. 

4. Czystość włosów nie ma wpływu na podatność na infekcję. 

5. Wszawica najczęściej dosięga dzieci między 3 a 12 rokiem życia. 

 

MIEJ ŚWIADOMOŚĆ, CZEGO SIĘ OBAWIAĆ 

1. Wszy głowy mają barwę brązową lub szarą. Wielkością i kształtem przypominają ziarenko 

sezamu. 

2. Wszy głowowe nie potrafią skakać lub latać. Ich jedynym sposobem poruszania się jest 

pełzanie. 

3. Jaja wszy są nazywane gnidami. Mają one wielkość główki od szpilki i wytwarzają 

substancję kleistą, która zwiększa przyczepność do włosów. 

4. Zarówno wszy jak i gnidy głowowe mogą nie być dostrzeżone na pierwszy rzut oka. 

Pasożyty lubią ciepło, bytują przy korzeniu włosa. 

5. Okolicami głowy, w których najprościej jest znaleźć wszy są partie przy uszach oraz karku. 

6. Wszy głowowe nie przenoszą chorób. 

 

Jak wykryć wszy? Jak postępować? 

1. Sprawdzając włosy w okolicy uszu oraz karku głowy. 

2. W przypadku długich włosów najłatwiej jest je wykryć podczas czesania włosów 

specjalnym grzebieniem nad białą kartką. 
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3. Należy czesać włosy suche i wyczesywać je w pozycji pochylonej- głową do dołu nad białą 

kartką. 

4. Jeśli niektóre ,,kropki” na kartce się poruszają to z dużym prawdopodobieństwem są to 

wszy. 

5. Poświęć czas na systematyczne czesanie włosów specjalnym gęstym grzebieniem. Czesać 

powinna się cała rodzina. Czym szybciej wykryje się wszy tym szybciej się ich pozbędziemy. 

6. Włosy należy czesać bardzo dokładnie, wszy i ich jajeczka są bardzo małe i trudne do 

usunięcia. 

7. Należy także zastosować mycie włosów szamponem przeciwko wszom. 

8. Po uwolnieniu się od wszy należy jeszcze czesać się specjalnym grzebieniem przez  

10-14 dni. Da to pewność, że zastosowana metoda leczenia była skuteczna. 

9. Dodatkowo zaleca się wypranie pościeli w wysokiej temperaturze oraz wyprasowanie jej 

żelazkiem. 

10. Należy także wyprać wszelką odzież (nawet wierzchnią) używaną w momencie 

pojawienia się wszy do ich zniknięcia. 

11. Zaleca się, aby domownicy nie korzystali wspólnie z rzeczy osobistego użytku, takich jak: 

grzebień lub szczotka, gumki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki i inne ubrania. Oraz spali  

na osobnych posłaniach. 

12. Należy codziennie stosować kąpiel całego ciała oraz zmianę bielizny i odzieży. 

13. Zaleca się unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami) z innymi ludźmi. Zasada 

ta dotyczy przede wszystkim dzieci. 

14. Szczotki i grzebienie osoby zakażonej wszawicą najlepiej wymienić na nowe lub 

wymoczyć w szamponie zabijającym wszy i gnidy. 

15. Należy często i dokładnie myć ręce ciepłą wodą z mydłem. 

 

Warto wiedzieć! 

Wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela – człowieka, dlatego też dokładne 

odkażanie domu lub mieszkania nie jest konieczne. Wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach 

domowych (pies, kot), dlatego nie trzeba sprawdzać sierści zwierząt w obawie, że mogą być 

przyczyną zakażenia. Wszy nie skaczą i nie pływają i dlatego do zakażenia może dojść 

jedynie poprzez bezpośredni kontakt głowy z głową. Problem dotyczy w równym stopniu 

chłopców i dziewczynek. Wiadomo jednak, że dzieci z dłuższymi włosami łatwiej mogą 
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zostać zainfekowane. Należy sprawdzać głowę dziecka raz na dwa tygodnie oraz po każdym 

powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek. 


