
PROCEDURA NR 9 
 

DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE WZGLĘDÓW ZANIEDBANIA HIGIENY  
 
 

CEL: wprowadzenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zaniedbań 

higieny ucznia/wychowanka OREW w Kobyłce 

 
Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do: 
1. Regularnego dbania o higienę dziecka tj.: czystość ciała, głowy, higienę jamy 
ustnej, skracanie paznokci,  
2. Doboru ubrań adekwatnie do pory roku oraz warunków atmosferycznych, 

systematycznej zmiany bielizny oraz dbałości o schludny i czysty wygląd odzieży. 

3. W przypadku zauważenia, bądź zgłoszenia przez pracownika Ośrodka 

zaniedbania higieny dziecka, wychowawca ucznia informuje o zdarzeniu 

rodziców/opiekunów prawnych (indywidualna rozmowa oraz wpis do zeszytu 

korespondencji ucznia), zobowiązując ich do poprawy stanu higieny dziecka. 

4. W pierwszej kolejności wychowawca podejmuje z rodzicami współpracę  

w celu poprawy stanu higieny dziecka ( poprzez rozmowy doradcze, wskazania 

miejsc/ instytucji udzielających pomoc rodzinie, bądź możliwą pomoc rzeczową np. 

czyste ubrania, czysta pościel itp.)  
5. W przypadku braku poprawy stanu higieny ucznia, wychowawca grupy ponawia 

rozmowę z rodzicem oraz zgłasza ten fakt do Dyrektora placówki.  
6. Dyrektor placówki wzywa na rozmowę rodzica/opiekuna prawnego dziecka, u którego 

stwierdzono nieprawidłowości o których mowa w pkt.1. Rozmowa ta odbywa się w obecności 

wychowawcy ucznia oraz pielęgniarki. 
 
7. Jeżeli u dziecka nadal występują zaniedbania higieny pomimo postępowania 

pracowników OREW zgodnie z pkt. 2-5, Dyrektor placówki zgłasza ten fakt do GOPS - u lub 

MOPS - u z terenu zamieszkania ucznia, z prośbą o rozpatrzenie prawidłowości 

wykonywania obowiązków opiekuńczo - wychowawczych przez rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia, następnie pozostając w stałym kontakcie z pracownikiem socjalnym. 
 
8. Jeżeli stwierdzi się u ucznia zanieczyszczenie głowy lub skóry (np. wszawica  

(w tym łonowa), liszaje, świerzb, grzybicę, itp.) w celu zapobiegania ich 

rozprzestrzeniania wśród dzieci rodzic zobowiązany jest do zatrzymania dziecka w domu 

do zakończenia odpowiednich czynności higienicznych lub leczenia. Dopuszczenie do 

uczęszczania dziecka na zajęcia w OREW odbywa się na podstawie zaświadczenia 

lekarza dermatologa wydanego ze względu na powyższe. W przypadku wszawicy 

honorowane będzie zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu/oświadczenie 

rodzica wraz ze zgodą na sprawdzenie czystości głowy przez pielęgniarkę OREW. 

9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podjęcia innych niezbędnych 

czynności porządkowo-higienicznych w domu ucznia/wychowanka, zapobiegających 

utrzymywaniu się lub nawrotowi niepożądanej sytuacji higienicznej dziecka. 

10. W przypadku zmian skórnych u dziecka nie będących zagrożeniem poprzez 

rozprzestrzenianie się wśród wychowanków, rodzic zobowiązany jest do dostarczenia 

zaświadczenia od lekarza dermatologa. 


