
KARTA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO UCZNIA

(Informacje tylko do użytku związanego z ochroną zdrowia objęte tajemnicą zawodową i podlegające ochronie danych osobowych)

Proszę  o  wypełnienie  i  przekazanie  do  gabinetu  pielęgniarki  szkolnej  Karty  Wywiadu
Środowiskowego  Ucznia.  Dane  uzyskane  z  wywiadu  posłużą  do  realizacji  świadczeń  w  zakresie
profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad uczniem w środowisku nauczania i  wychowania,  zgodnie z
ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami. 

Informujemy,  iż  Rodzicom/opiekunom przysługuje,  na  podstawie  art.  7  ust.  2  ustawy  z  dnia  12
kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami,  prawo sprzeciwu w zakresie sprawowania
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad Uczniem. Sprzeciw powinien zostać złożony w formie pisemnej
bezpośrednio do pielęgniarki  szkolnej  sprawującej  opiekę nad Uczniami. Sprzeciw może dotyczyć
całości opieki lub poszczególnych czynności medycznych. 

W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad Uczniem podczas pobytu w szkole, proszę o bieżące
informowanie pielęgniarki szkolnej o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka. 

wrzesień 2019 rok; mgr pielęgniarstwa Beata Podawca-Kordowska 

Dane osobowe dziecka

Imię i nazwisko Ucznia: …………………………………………………………..
………………………………………………..   

data urodzenia: ……………………………….., nr PESEL  ……………………………………………

adres zamieszkania:……..…………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa, adres przychodni i nazwisko lekarza rodzinnego, do której zadeklarowany jest Uczeń: 

….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

Dane dotyczące stanu zdrowia Ucznia

 1. Przebyte choroby (rok życia, rodzaj): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2.  Przebyte urazy (rok życia, rodzaj): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Podpis Rodzica/opiekuna ……………………………………………………….



3. Przebyte zabiegi operacyjne (rok życia, rodzaj): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Czy dziecko odbywa szczepienia ochronne zgodnie z obowiązkowym kalendarzem szczepień:

TAK*  NIE

UWAGI: …………………………………………………………………………………………………

5. Czy dziecko choruje na choroby przewlekłe lub jest niepełnosprawne? 

TAK*  NIE

Jeśli  tak, to czy wyraża Pan/Pani zgodę na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez pielęgniarkę
szkolną? 

TAK*  NIE

Jeśli tak, to proszę o  zaznaczenie odpowiednich pozycji z listy i podanie nazwy leków jakie dziecko
przyjmuje oraz sposobu ich dawkowania:  

padaczka:  leki, dawkowanie…………………………………..…………………………………………

cukrzyca; leki,  dawkowanie:  …………………………………………………………………………... 

choroby serca; leki, dawkowanie: ……………………………………………………………..…….….. 

alergia, na co: ………………………………………………………………………………………….... 

leki,  dawkowanie……………………….  ……………………………………..……………………….
… 

alergia na leki, jakie: ………………………………………………………………………….……….…

 inne, jakie: …………………………………………………………………………..………….………. 

leki,  dawkowanie: ……………………………………………………………………………………….

6.  Czy  dziecko  posiada  orzeczenie  o  niepełnosprawności?   TAK* NIE,  z  jakiego  powodu:?
…………………………………………………………………………………………………,  stopień
niepełnosprawności: …………………………….………… 

7. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej?  TAK*     NIE, jakiej? 

…………………….…………………….…………………………………………  z jakiego powodu?: 

………………………………………………………………….……………………………...…………

Podpis Rodzica/opiekuna ……………………………………………………….



Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów

1.Czy w ramach współpracy pielęgniarki szkolnej z lekarzem POZ wyraża Pan/Pani zgodę na
wymianę informacji  o stanie zdrowia dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji  profilaktycznej
opieki zdrowotnej

TAK* NIE

2.Czy wyraża  Pan/Pani  zgodę  na  wykonywanie  przez  pielęgniarkę  szkolną  badań przesiewowych
zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  24  września  2013  r.  w  sprawie  świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Dz. U. 2019.736 t. j. z dnia 2019.04.19.

TAK* NIE

3.Czy wyraża Pan/Pani zgodę na podawanie leków przez pielęgniarkę szkolną, do których podawania
bez zlecenia lekarskiego jest upoważniona na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28
lutego 2017r. (Dz. U. 2017.497), w które wyposażona jest szkolna apteczka pierwszej pomocy.

TAK* NIE

4.  Czy  wyraża  Pan/Pani  zgodę  na  uczestnictwo  dziecka  w  nadzorowanym szczotkowaniu  zębów
preparatem Fluorkowym 6-krotnie w ciągu roku szkolnego w odstępach 6-tyg. w klasach I-VI.

TAK* NIE

5.Czy wyraża Pan/Pani zgodę na wykonywanie przez pielęgniarkę szkolną przeglądu higieny osobistej
(chodzi głównie o czystość skóry głowy), szczególnie w sytuacji wystąpienia w szkole przypadków
wszawicy.

TAK* NIE

6.Czy  wyraża  Pan/Pani  zgodę  na  poinformowanie  w  razie  zaistniałej  potrzeby  dyrektora,
wychowawcę, pedagoga, nauczyciela W-Fu, o istotnych zmianach w stanie zdrowia dziecka.

TAK* NIE

 

Podpis Rodzica/opiekuna ……………………………………………………….



Dane kontaktowe opiekunów dziecka

Proszę o wskazanie osób, które należy zawiadomić w przypadku nagłego zachorowania, wypadu lub 
zatrucia u dziecka podczas pobytu w szkole:

 Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 

 stopień pokrewieństwa……………………………………………….. telefon: ……………………..

 Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 

 stopień pokrewieństwa ………………………………………..……….. telefon: ……………………

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ POWIADOMIĆ  PISEMNIE PIELĘGNIARKĘ SZKOLNĄ O
ZMIANACH W STANIE ZDROWIA DZIECKA.

Data i czytelny podpis Rodziców / opiekunów prawnych  dziecka: 

………………………………………………………….

W przypadku zmiany decyzji w w/w sprawach – proszę każdorazowo o pisemną informację.

*PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁASCIWEJ ODPOWIEDZI

„Kleszczowska Przychodnia Salus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie, 
adres: 97 – 410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, 
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; 

Podpis Rodzica/opiekuna ……………………………………………………….



numer KRS: 0000653931; REGON: 365869815, NIP: 7692226562; 
Dane Wspólników – Gmina Kleszczów;

Podpis Rodzica/opiekuna ……………………………………………………….


