
POROZUMIENIE POMIĘDZY SZKOŁAMI A RODZICAMI, OPIEKUNAMI 
LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI O KONTROLI WSZAWICY GŁOWOWEJ 

(Insert school details) 
Wszawica głowowa nie przestaje być powodem niepokoju i frustracji dla niektórych rodziców/opiekunów/opiekunów prawnych, 
a także dla nauczycieli i dzieci. Wesz głowowa nie przenosi chorób zakaźnych. Wszawica rozprzestrzenia się w drodze 
kontaktu fizycznego, gdy głowy dzieci stykają się. To przede wszystkim rodzice są odpowiedzialni za wykrywanie i usuwanie 
wszy. Odpowiedzialność za zwalczanie wszawic i zapobieganie im spoczywa jednak na wielu jednostkach, do których należą 
Ministerstwo Edukacji i Szkolenia Zawodowego, Ministerstwo Usług dla Ludności, szkoły i rodzice. Ministerstwo Edukacji  
i Szkolenia Zawodowego ma za zadanie udzielać szkołom porad i wsparcia w sprawach związanych ze zwalczaniem  
wszawicy głowowej. 
 
Niniejsze porozumienie:   
• Określa zakres obowiązków zarówno szkoły, jak i rodzica/ opiekuna/opiekuna prawnego;  
• Podkreśla, jak ważne jest stosowanie w tej materii kompleksowej strategii zdrowotnej, pozwalającej znaleźć 

odpowiednie, skuteczne i oszczędne rozwiązanie dla problemu wszawicy głowowej.  
 

Zobowiązania 
Rodzic/Opiekun/Opiekun Prawny – jest odpowiedzialny za:  
• Regularne (najlepiej raz w tygodniu) sprawdzanie włosów swojego dziecka w celu wykrycia ewentualnej obecności 

wszy lub gnid (jajeczek) oraz regularne sprawdzanie wszystkich domowników, a następnie stosowanie zabiegów 
odwszawiania, jeśli jest to potrzebne; 

• Pilnowanie, aby dziecko z niewyleczoną wszawicą głowową nie chodziło do szkoły; 
• Stosowanie bezpiecznych zabiegów dezynsekcyjnych, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia dziecka (zobacz 

załączoną ulotkę p.t. Leczenie, zwalczanie i zapobieganie wszawicy głowowej). 
• Powiadomienie szkoły w przypadku, gdy dziecko ma wszy, a także podanie daty rozpoczęcia leczenia wszawicy na 

załączonym formularzu p.n.  Podjęte Działania.  
• Powiadomienie, w przypadku wystąpienia wszy, rodziców lub opiekunów kolegów swojego dziecka, aby dać również  

i im możliwość wykrycia i wyleczenia ewentualnej wszawicy.  
Przeczytałem i zgadzam się przyjąć na siebie wyżej wymienione zobowiązania: 
Podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego: ……………………………. Data…………………… 
 
Podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego: ……………………………. Data…………………… 

 
Szkoła - jest odpowiedzialna za:  
• Rozpowszechnianie wśród rodziców/opiekunów/opiekunów prawnych oraz personelu zaleceń i informacji dotyczących 

wykrywania, leczenia, zwalczania i zapobiegania wszawicy głowowej; posiadanie wyraźnych i łatwo dostępnych 
procedur dla programów  inspekcji wdrażanych przez szkołę;  

• Opracowanie szkolnego regulaminu dotyczącego wszawicy głowowej, w oparciu o który szkoła będzie wdrażać 
prawidłowe i konsekwentne działania mające na celu zwalczanie wszawic i im zapobieganie, a które to działania będą 
zatwierdzone przez radę szkolną;  

• Pobieranie, podczas zapisu dziecka do szkoły, zgody rodziców na przeprowadzanie wśród uczniów inspekcji 
dotyczących wszawicy głowowej, przy czym zgoda ta ma obejmować cały okres pobytu dziecka w danej szkole; 
wyznaczenie przeszkolonej osoby, zatwierdzonej przez radę szkolną i dyrektora szkoły,  odpowiedzialnej za 
przeprowadzanie inspekcji wśród uczniów; 

• Zachęcanie osób wyznaczonych przez dyrektora szkoły, np. nauczyciela, do wzrokowego sprawdzania włosów tych 
uczniów, u których podejrzewa się wszawicę, przy czym inspekcja taka ma przebiegać bez kontaktu fizycznego  
z dzieckiem;  

• Zachęcanie rodziców/opiekunów/opiekunów prawnych do systematycznego sprawdzania (najlepiej raz w tygodniu) 
włosów swoich dzieci w celu wykrycia ewentualnej obecności wszy, a także okazywanie współczucia i oferowanie 
praktycznych porad tym rodzicom, których metody leczenia wszawicy nie przynoszą skutku; 

• Zachęcanie uczniów do dokształcania się na temat wszawicy głowowej, aby wykorzenić wśród uczniów zachowania 
agresywne i ostracyzujące inne dzieci w związku z tym problemem;  

• Przyjęcie do wiadomości, że za wykluczenie dziecka ze szkoły odpowiedzialny jest dyrektor lub inna osoba  
z kierownictwa; przyjęcie do wiadomości, że wykluczenie stosuje się tylko do tych dzieci, u których stwierdzono 
obecność wszy, natomiast nie stosuje się ono do dzieci mających gnidy; przyjęcie do wiadomości zalecenia, w myśl 
którego  uczeń powinien zostać wykluczony ze szkoły pod koniec dnia lekcyjnego i należy mu podać do domu list 
informujący rodziców o podejrzeniu u niego wszawicy. 

• Przyjęcie do wiadomości, że Przepisy Zdrowotne (o chorobach zakaźnych) 2001 nie wymagają, aby dziecko leczone na 
wszawicę musiało uzyskać przed powrotem do szkoły świadectwo od lekarza ogólnego lub z urzędu gminnego, 
stwierdzające jego wyleczenie. 

• W przypadku stwierdzenia wszawicy głowowej w szkole, jeśli jest to wskazane i jeśli uzna to za stosowne dyrektor 
szkoły, rozsyłanie wśród społeczności szkolnej okólnika informującego o zagrożeniu wszawicą;  

• Zachęcanie rodziców/opiekunów/opiekunów prawnych do podania szkole szczegółów i daty rozpoczęcia zabiegów 
dezynsekcyjnych, przy zastosowaniu formularza p.n. Podjęte Działania.   
 

Szkoła (wpisz nazwę szkoły) dokłada wszelkich starań, aby metody wykrywania i zwalczania wszawicy w niej stosowane 
nacechowane były wrażliwością i troską o zachowanie tajemnicy danych osobowych. Zobowiązujemy się do wypełniania  
wyżej wymienionych spoczywających na nas obowiązków.  

Head Lice Management                                                                                                                          Polish 

Podpis dyrektora szkoły  ……………………………. Data…………………… 


