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lV ustałr'ie z dniłtl2 klvictria 2019 r, o <rlricce zclrorrotncj nacJ łlcigriami {Dz. tj. poz. 1078). rv

art. 7 został;i określone zasad} u.,vrazznia pt?-Łz rodzicótv i pralłnl,clr opickur:pu, łgody łub

sprz-ecirłtt rv krvestii tlbjęcia ucznia prolilakt;,,czną opiel<a z_drou.,otr:ą ptl_*z pielęgniarkę

szl<olna:

. profilak{yczna c,pieka zdrarłotna nad uczrriami. jest splawolvan e w* ptr,7lpadku braku

sprzec i rvu ro d zi c ó rv al bo pełno letri i c.h ttc zn ii:rv:

r rCldzice na pierrr,5ztm zebmniu rodzicrór,r, oraz pełnolctni uczrriorł,ie na pierrłsz3rch

r.ajęciac}r z rt,vchoąa\\,cą \ł r<lku szkcl}trynr uz-\,skrr!a in{brnację o y,akresie opieki

z-drclwotllci ol,az c} prarvie do u;vrazenia sprzecir.r,u, lłłozonegc 1ł, 1bmlie piscrnnej:

inlcnłricję t,ę umieszcaa się ponadto ą, miejscil ogólnie dostępny,nr t, szko!e_:

spl'ar'"oił,anie łpieki nad ucz_niami przeił,lekie chor_łtni lub niepcłnospralł.n5łmi_

\1,ymaga pisemrrej zgódy rodzicórv alhc pełnoietnich ucznió*ł - z,g.cłdę rryrraża się przc<l

objęcicnr uczn!a opicką.

}trl Polsce nie nra obeir,viązJ<u leczenia i korzystania z prafilakt3,,c;atj opicki med;,,*cz:iej poza

przl'padkanri określonl,mi 1ą,, ustar.r,acir lub w przrypadkach clbjgq,,ch dcc_vzją sądu

pt'lr',,sz.-echnego. Nalezy zatćm u§zano§.§c *lec3,"zję rodzicórr,ipralł,ąvch opiekunórv.

Pielęgniarka szkolna, bez rvzg]ędu na:ryodę rodzicóri/ lubjej brak:

* 11'prorvadz.ał7anę ucznia (olrz;irnarre od dlvrekt<lra szkołl, zgcdrrie zar{.68 ust. l pk{, i i } ustarq;

z dnia 4-1?.?016 r Prarvcr oświatotł,e (Dz. tj_ z ?a21 r. pzz. 108? z poź-n. zm-) na akryrł*ą liste

uczniótv przekazyrł,aną do hi'FZ,

- zaklada kartę zdrowia ucznia i rtnrieszc.lra_iego dane na liście kiasou.,ej- g<izic odnotorĘe bral<

z,god.v plau,nl,cłr opiekunórll o1?z portiadarnia o nin: dyrektora sl*ał1"-
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ltr/o[rec trłliicgtl uc:lłni* pielęgnitrka nłtlrrl .jest zobotviąztna clo ułlzieltni:ł pOnlocy

łv s.v t u il c,i i ztł gr tlżtni a ż _l, ci a rJzie łl< *.

.]ezc.li r':lt!tic lLib cPiektln i]Iłt\,Vl}-\l',ł;\,l,aż" spi;:ccirł,tclc:lbi;icznic i clcimai.l,izr zlctż:erlla $., t,t:

filrnlie Piscnrne.j t1&lez_t' pt:prosic ir przekazanie tej inJŁlrnlacji z_a pclśreihiictl-t,ellr 1ł,\,cilowaq,c.v

klas,v lub dvrektora §zl<cłt'. a trastępnie sporzątiz.ić notatkę rv dokrutietrtacji rrcznił o r.i,_vrazetriu

s1:l,zecirvt t pl-ze I rod zi ca:'opi ekutra l)rl\v]lc li0 z ptlcipisanr j śrvi atlk ó ri .

Jezeli rcYlzlc Jub o;lickun plawtl}, nlg §]razi z.gocl1, na tlb_ięcie jegcl clziecka prtllilak[},cznź}

oPielta zclror,r'otlra rrale z-v r. takinl rirclzice nt łlclbvc| 1,ozll1Llwc i lirkt ten tlcltrolc.ll.;ać

lv clclkul*etltacji zdrolvotne.j uczni;r. .

\*a]cZY usraliĆ z lodzicenr.iakich aspekrólr. dot.,,czv jego sprzecirv cłraz ,,q,jaśnić, że: lldz,lelanie

Pol110c\: lv Prz1';radku złegł §a1}1opcczllcia c,z!, urazu .- będzie oznacząłcl. że r,r, kazcl\.tll lakirrr
prz_r,padk tr rocl zic hę d zi e \\,,z_\i\\iźl l1 \, cl o szki;ł y,..

Nalez;' także r-apervirić" ze bez rł'zglqdu ila sprzccirv rodzicaropickl_rna praltnego rv przvlractktr

zagrozenia ź-Ycia beclz-ie rrdzielona 1,rierrvsza pol1lc)c i rł,eztva;lc pog§to§ić.

Ucznitru'ie. który'c,h rorlzice nie u.l,razają zgod1,,il-ił objęcie ich plclfi!akt.vcżia opieką zdrorvotnrl

Ptrrvinni b}'Ć ze szczegÓlną u\\iagrl Obserr*otl,ani przez peclagr:ga szkol:.lego lub r,rrycllorvarł.ce

cz"v nie rł,l'stePrrią unich i:b.jarv1, niezaspr:kaianiłł pntrz.eb tjz-iecka pr:cl kłlem rtlzpoznanii,t

zespołu dziec k a krzyrł,dzonegcl.
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