
INFORMACJA O ZAKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 

 
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami 
(Dz. U. z dnia 11 czerwca 2019r., Poz. 1078). 

1. Zakres opieki zdrowotnej obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz 
opiekę stomatologiczną. 

2. Opieka zdrowotna sprawowana jest przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, 
której dla zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej udostępnia się szkolny 
gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

3. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania sprawuje profilaktyczną  opiekę zdrowotną 
we wtorki w godzinach 730 – 1310. 

4. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania planuje i realizuje profilaktyczną opiekę 
zdrowotną w szkole na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 1 września 2017r. 
pomiędzy Zespołem Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w  Czerninie                               
a świadczeniodawcą Zakładem Opieki Zdrowotnej w Niechlowie.   

5. Wykaz świadczeń gwarantowanych obejmują:     
1) Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych: 

 6 -7 lat (badanie przeprowadza się w zależności od wieku rozpoczęcia realizacji 
obowiązku szkolnego) 
1) Testy do wykrywania zaburzeń: 
-rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała), 
- układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych  
  kończyn dolnych, 
- w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga), 
- ostrości wzroku, 
- słuchu (badanie orientacyjne szeptem), 
- ciśnienia tętniczego krwi. 
2) Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała. 
3) Orientacyjne wykrywanie wad wymowy. 

 10 lat 
Testy do wykrywania zaburzeń: 
-rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała), 
- układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, 
- ostrości wzroku, 
- widzenia barw, 
- ciśnienia tętniczego krwi. 

 12 lat 
Testy do wykrywania zaburzeń: 
- rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała), 
- układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, 
- ostrości wzroku. 

 13 lat 
Testy do wykrywania zaburzeń: 
- rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała), 
- układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy   
   piersiowej, 
- ostrości wzroku, 
- słuchu (badanie orientacyjne szeptem), 
- ciśnienia tętniczego krwi. 

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami               
z dodatnimi wynikami testów; 



3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi; 
4) sprawowanie, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i 

niepełnosprawnością, a tym  realizacja, wyłącznie  na podstawie zlecenia lekarskiego i w 
porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście 
świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych 
do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole; 

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć; 
6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, 

organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole; 
7) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach 

gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, grupowej 
profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami 
fluorkowymi; 

8) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. 
 

6.   Opieka stomatologiczna sprawowana jest przez świadczeniodawcę w gabinecie 
dentystycznym dr Doroty Łęckiej, zlokalizowanym w Górze przy ul. Marii Konopnickiej 2                       
i obejmuje:  
a) świadczenia ogólnostomatologiczne; 
b) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne w części dotyczącej wykazu świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z 
wyłączeniem świadczeń ortodoncji; 

7. Świadczenia stomatologiczne są nieodpłatne, finansowanie jest realizowane w ramach 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

8. Opieka stomatologiczna w gabinecie dentystycznym realizowana jest na podstawie 
porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Góry a Gabinetem Stomatologicznym dr 
Doroty Łęckiej.  

9. Profilaktyczną opieką zdrowotną oraz profilaktyczną opieką stomatologiczną, o której mowa 
w pkt 6 lit. b, objęci są uczniowie, których rodzice nie wyrazili swojego sprzeciwu złożonego 
w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę (załącznik nr 1 do informacji). 

 
 
 
 
 

10. Świadczenia ogólnostomatologiczne wykonywane są uczniom na pisemną zgodę ich rodziców 
(załącznik nr 2 do informacji). 

11. Uczeń zgłasza się do gabinetu pod opieką rodzica, który wcześniej dokonuje rejestracji pod nr 
telefonu 65544-15-79 lub 691-503-025. 

Niniejsza informacja umieszczona jest na gazetce szkolnej „Informacje” (przed pokojem 
nauczycielskim) oraz na stronie internetowej Zespołu w zakładce „Opieka zdrowotna uczniów”. 
 
Załącznik nr 1 – Sprzeciw rodzica 
Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica 
Załącznik nr 3 – Upoważnienie rodzica do podawania leków 
Załącznik nr 3a – Upoważnienie rodzica do wykonywania innych czynności medycznych  
Załącznik nr 4 i 4a – Zgoda pracownika 
 
 
 
Czernina, wrzesień 2019 r.  


