
ZASADY REALIZOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI,  

W TYM OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BARANOWIE 

(obowiązują od 2019 r.) 

 

a) Niniejsze zasady zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 

zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) i określają uprawnienia nadane przez ustawę 

uczniom i ich rodzicom / prawnym opiekunom na terenie szkoły. Każdy ma prawo do 

nieskorzystania z nadanych uprawnień. 

b) W szkole funkcjonuje stale gabinet profilaktyki zdrowotnej prowadzony przez pielęgniarkę 

środowiska nauczania (pielęgniarkę szkolną) zatrudnioną przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Baranowie, przy ul. Długiej 26. 

c) Opieka medyczna i profilaktyczna nad uczniami jest realizowana na podstawie umowy zawartej 

przez SP ZOZ w Baranowie z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Lublinie. 

d) Wymiar opieki medycznej i profilaktycznej nad uczniami wynika z ilości uczniów w szkole i wynosi 

dwa dni w tygodniu, łącznie 15 godz. 

e) Pielęgniarka szkolna prowadzi doraźną pomoc medyczną, uczestniczy w  badaniach wad postawy 

prowadzonych przez lekarza, prowadzi fluoryzację zębów w klasach I – VI, współpracuje z 

nauczycielami w działaniach profilaktyki zdrowia. 

f) W razie stwierdzenia u uczniów nieprawidłowości zdrowotnych lub higienicznych, pielęgniarka 

szkolna w pierwszej kolejności informuje o swoich spostrzeżeniach rodziców a następnie 

wychowawcę. Rodzice otrzymują odpowiednie informacje, jak mają postępować w celu 

wyeliminowania nieprawidłowości. 

g) Opieka stomatologiczna nad uczniami jest realizowana na podstawie porozumienia zawartego 

między Wójtem Gminy Baranów a Gabinetem Stomatologicznym działającym w Baranowie przy  

ul. Długiej 26. Gabinet ten sprawuje bezpłatną opiekę nad uczniami na podstawie umowy zawartej  

z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Lublinie, w zakresie świadczeń gwarantowanych 

leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, określonych na podstawie ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

h) Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo nie wyrazić zgody na objęcie ich dzieci profilaktyczną 

opieką zdrowotną w gabinecie funkcjonującym w szkole. W takim przypadku należy złożyć do 

świadczeniodawcy sprzeciw w formie pisemnej. 

i) Opieka stomatologiczna nad uczniami jest realizowana wyłącznie pod warunkiem zgody rodziców / 

prawnych opiekunów. W tym celu uczniowie mogą się zgłaszać do Gabinetu Stomatologicznego 

tylko pod opieką rodziców, w godzinach pracy Gabinetu i będą przyjmowani w pierwszej kolejności, 

po ustaleni terminu wizyty, tak aby nie kolidowała ona z przyjęciami innych pacjentów. 

j) Jeżeli rodzice / prawni opiekunowie nie wyrażają zgody na objęcie ich dziecka świadczeniami  

ogólnostomatologicznymi lub profilaktycznymi świadczeniami stomatologicznymi dla dzieci i 

młodzieży, nie zgłaszają się do Gabinetu. W takim przypadku mogą złożyć do świadczeniodawcy 

sprzeciw w formie pisemnej. 

k) Każdy rodzic / prawny opiekun ma prawo wyboru innego Gabinetu Stomatologicznego niż wskazany 

w niniejszych zasadach, w pkt. g). 


