
 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ                    

UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

Na podstawie: 

 art. 2, art. 4,  art. 6 ust. 1-2, art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 
zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) 

opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje: 
1) profilaktyczną opiekę zdrowotną, 

             2) promocję zdrowia, 
3) opiekę stomatologiczną. 

Podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami są 
dyrektor szkoły i organ prowadzący szkołę.  
Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami i jest 
finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, bez pobierania opłat od rodziców 
lub uczniów. 
 
Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 
 

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; 
2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne 

zdrowie. 
 Cele, realizowane są przez: 
 

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi 
chorób, w tym chorób zakaźnych; 

2)  wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka; 
3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz 

prawidłowego żywienia; 
4) udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 

r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993). 
 
Profilaktyczna opieka zdrowotna 
 

1) jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –   do ukończenia 
szkoły ponadpodstawowej. 

2) profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje higienistka szkolna                  
w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole. 

3) w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki 
stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyć również higienistka 
stomatologiczna. 

4) sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi jest 
realizowane przez higienistkę szkolną oraz wymaga pisemnej zgody rodziców, 
wyrażonej przed objęciem ucznia opieką   i złożonej dyrektorowi  szkoły. 



Zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez higienistkę szkolną, w tym                
u uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, określa załącznik nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 736).  
 
Opieka stomatologiczna  

1) jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia. 

2) Sprawują ją lekarze dentyści w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym                

w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej, z którą Gmina Sucha Beskidzka 

reprezentowana przez Stanisława Lichosyta- Burmistrza Miasta Sucha  Beskidzka 

zawarła stosowne porozumienie. 

Uczniom szkoły nie są natomiast udzielane świadczenia z zakresu ortodoncji. 

Zakres świadczeń profilaktycznych i ogólnostomatologicznych określa załącznik nr 2, 2a, 10           

i 10a do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199). 

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami   

jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich 

uczniów. 

Wyrażony sprzeciw w formie pisemnej należy złożyć do dyrektora szkoły             

( załącznik nr 1). 

 

Współpraca higienistki szkolnej z rodzicami polega na: 

1)  przekazywaniu informacji o: stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, terminach i 

zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, możliwościach 

i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

uczniami; 

2)   informowaniu i wspieraniu rodziców w: organizacji korzystania ze świadczeń 

profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym 

profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych 

oraz szczepień ochronnych, realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

lekarza dentysty; 

3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia 

zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów. 



4) higienistka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem 

szkolnym. Na wniosek dyrektora szkoły higienistka szkolna przedstawia zagadnienia                        

z zakresu edukacji zdrowotnej  i promocji zdrowia uczniów na posiedzeniach rady 

pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów. 

W stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego podczas transportu ucznia przez zespół 

ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu do czasu przybycia rodziców może być 

obecna higienistka szkolna albo opiekun faktyczny. Decyzję o obecności jednej z tych osób 

podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu 

zgody dyrektora szkoły. 

 

ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o pomocy zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1078) 

 

http://msp7.pl/dokumenty/zdrowotna/Ustawa_Opieka-zdrowotna-nad-uczniami_stan_12_09_2019.pdf

