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Informacja 

w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach 

Problematykę opieki zdrowotnej nad uczniami regulują w szczególności przepisy ustawy  

z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ustawa ta stanowi między innymi, 

że opieka zdrowotna nad uczniami: 

1) jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia 

oraz opiekę stomatologiczną, 

2) ma na celu ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej, a także kształtowanie  

u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie, 

3) jest sprawowana w zakresie: 

a) profilaktycznej opieki zdrowotnej – przez pielęgniarkę środowiska nauczania  

i wychowania albo higienistkę szkolną, 

b) opieki stomatologicznej – przez lekarza dentystę. 

Aktualnie opieka stomatologiczna nad uczniami naszej szkoły nie jest realizowana - 

działania prowadzące do zawarcia odpowiednich umów zostały przerwane jesienią 2020 r. 

sytuacją epidemiczną. W związku z tym poniżej pomija się informacje w sprawie opiek i 

stomatologicznej nad uczniami. 

Przepisy w/w ustawy między innymi stanowią, że: 

1) osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami są obowiązane do przestrzegania praw 

pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności do zachowania w tajemnicy informacji 

uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym informacji związanych ze 

stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie 

udzielania im świadczeń zdrowotnych, 

2) sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga 

pisemnej zgody rodziców, 

3) zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez pielęgniarkę, w tym u uczniów 

przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, określają przepisy wydane na podstawie  

art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń 

gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej (w załączeniu do informacji), 

4) w celu integrowania opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarka szkolna współpracuje  

z rodzicami, lekarzem dentystą, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

5) wymiana informacji, pomiędzy pielęgniarką szkolną a lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, o stanie zdrowia ucznia w zakresie niezbędnym do realizacji profilaktycznej 

opieki zdrowotnej, wymaga zgody rodziców, 



6) współpraca pielęgniarki szkolnej z rodzicami polega m.in. na: 

a) przekazywaniu informacji o: 

 stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, 

 terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami, 

b) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu 

omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, 

7) pielęgniarka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem 

szkolnym, 

8) na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu 

edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej,  

z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów. 

Podmiot leczniczy sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym 

pielęgniarka szkolna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę 

zawodową, oraz szkoła są odrębnymi administratorami danych osobowych. Każdy z tych 

administratorów może legalnie przetwarzać dane osobowe w zakresie określonym 

odpowiednimi przepisami, albo na podstawie uzyskanej zgody. 

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, w odniesieniu do 

przetwarzania danych osobowych, wskazuje w szczególności, że: 

1) podmiot sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniami prowadzi dokumentację medyczną 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta oraz z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 10 maja  

2018 r. o ochronie danych osobowych, 

2) rodzaje i zakres dokumentacji medycznej dotyczącej opieki zdrowotnej nad uczniami 

określają przepisy wydane na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

3) dokumentacja medyczna dotycząca opieki zdrowotnej nad uczniami jest przechowywana 

przez pielęgniarkę szkolną odpowiednio w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole lub 

miejscu udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, przez okres pobierania przez 

ucznia nauki w danej szkole, 

4) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentacja medyczna jest przekazywana, za 

pokwitowaniem, pielęgniarce szkolnej w szkole przyjmującej ucznia, 

5) po zakończeniu kształcenia przez ucznia pielęgniarka szkolna przekazuje, za 

pokwitowaniem, indywidualną dokumentację medyczną absolwenta zespołowi 

podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującemu nad nim opiekę zdrowotną. 

 

W przypadku naszej szkoły profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana 

w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole. Od dnia 1 lutego 2021 roku 

zadania w tym zakresie wykonuje Pani Grażyna Urbańska – pielęgniarka, specjalistka 

medycyny szkolnej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Słoneczna Szkoła 

Grażyna Urbańska (NIP 7961197622). Obowiązki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad uczniami naszej szkoły są wykonywane na podstawie: 

1) umowy, której stronami są Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Słoneczna Szkoła Grażyna 

Urbańska, co między innymi stanowi potwierdzenie spełniania przez tę osobę wymagań 

określonych obowiązującymi przepisami, 

2) odpowiednich umów dotyczących sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz 

użyczenia gabinetu, których stronami są Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach 

lub Gmina Lesznowola oraz Słoneczna Szkoła Grażyna Urbańska. 



Załącznik do informacji  

w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami 

 

WYCIĄG 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 24 września 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

 

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, 

co następuje: 

 

§  2.  

Świadczenia gwarantowane obejmują: 

4) świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i 

wychowania; 

 

§  3.  

1.  Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w: 

4) § 2 pkt 4, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia; 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI 

SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ 

WARUNKI ICH REALIZACJI 

 

CZĘŚĆ  I 

 

2.  Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują: 

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami 

określonymi w części II; 

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami 

z dodatnimi wynikami testów; 

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi; 

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, 

w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia 

lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego 

liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych 

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) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej; 

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na 

obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, 



grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów 

preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni; 

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

 

CZĘŚĆ  II. 

WARUNKI REALIZACJI TESTÓW PRZESIEWOWYCH 

 

LP. 
WIEK ALBO ETAP 
EDUKACJI 

TESTY PRZESIEWOWE 

1 

Roczne 
obowiązkowe 
przygotowanie 
przedszkolne*(**) 

1. Test do wykrywania zaburzeń: 

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym 

określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI); 

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, 

zniekształceń statycznych kończyn dolnych; 

3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga); 

4) ostrości wzroku; 

5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem); 

6) ciśnienia tętniczego krwi. 

2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała. 

3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy. 

2 

Klasa III 

szkoły 

podstawowej** 

Test do wykrywania zaburzeń: 

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym 

określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI); 

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa; 

3) ostrości wzroku; 

4) widzenia barw; 

5) ciśnienia tętniczego krwi. 

3 
Klasa V szkoły 
podstawowej** 

Test do wykrywania zaburzeń: 

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym 

określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI); 

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa; 

3) ostrości wzroku; 

4) widzenia barw; 

5) ciśnienia tętniczego krwi. 

 
* W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły 
podstawowej. 

** W przypadku braku promocji do następnej klasy nie wykonuje się powtórnie testów przesiewowych. 

 


