
DZIENINIK IJSTAW
RZECZYPO SP OLITEJ P OL S KIEJ

Warszawa, dnia II czerwca2019 r.

Poz.1078

UsTAwA
z dnia !2 kwietna 2019 r.

o opiece zdrowotnej nad uczniamil)

Ptozdział l
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa:

1) zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami;

2) podmioty sprawujące opiekę zdrowotlrą nad uczniami;

3) podmioĘ zapewniające warunki arganizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami;

4) organizację opieki zdrowotnej nad uczniami oraz zadaniapodmiotów, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) zasady integrowania opieki zdrowotnej nad uczniami;

6) organlzację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnyni w szkole;

7) monitorowanie opieki zdrowotlrej nad uczniami;

8) finansowanię zadafiz zakresu opieki zdrowotnej nad ucztiami;

9) dokumentowanie i sprawozdawanię realizacji zadń z zakręsu opieki zdrowotrrej na<l uczniami.

2. Ustawa nie dotyczy sfuchaczy szkół dta dorosĘch, branzowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniow
szkół aĄstyc znych realialjących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Art.2,1. OPieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana wszkole iobejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną,
promocj ę zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

2. Profilaktyczna oPieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do Ńończęnia 19. rokrr życia, awprzypadkrr
uczniów PosiadającYch orzeczęnię o potrzebie ksńałcenia specjalnego - do ukończenia szkoły ponadpodsta*o-.;. 

-

3. OPieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku zycia.

4. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

1) ochronę zdrowia uczniów, w §rm zdrowia jamy ustnej;

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

5. Cele, o których mowa w ust. 4, są realizowane przez..

1) dztałania fta rzęcz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaż_
nych;

ż) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;

') Ninielszą ustawą zmienia się ustawę zdnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrorł,otnej finansowanych ze środków
publicznych oraz ustawę z dńa 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
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3) edukację zdrowotną i Promocję zdtowia, w §m aktywności {tzycznej i sportu oraz prawidłowego żyrvienia;

4) udzięlanię Pierwszej Pomocy w rozumięniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o państwowym Ratorł,nic-
twie Medycznym(Dz.U. z2019 r. poz.993).

6. IlekroĆ w ustawię jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to rodziców, o_których mowa w art. 4 pkt l9 ustawy.
zdnia14 grudnia 2aI6r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z2018r,poz.996,zpóźn.zm.2)).

Art.3. 1, ProfilaktYcaną oPiekę zdrowotną nad uczniami wszkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania
i wychowania albo higienistka szkolna.

2. Opiekę stomatologic ntą nad uczniami sprawuje lekarz denĘsta.

3. Wzakresie edukacji zdrowotnej ipromocji zdrowia, wsprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami może
uczestniczyć rórłniez higienistka stomatologiczna.

4. OPieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we wspóĘracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.

Art.4. Podmiotami zapewniającyrni warunki organizacaltte opieki zdrowotnej nad uczniami są:

l) dyrektor szkoĘ;

2) organ prowadzący szkołę.

Art. 5. 1. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania to pielęgniarka,klóra:

1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub

2) Posiada rYtuł sPecjalisĘ w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub

3 ) ukończYła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarsfwa środowiska nauczaniai rłychowania, lub

1) Posiada trytrrł sPecjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediaĘcznego zdobyry po ukończeniu szkolerria
specjalizacyjnego tozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r., lub

5) odbllva szkolęnie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego

- z którą NarodowY Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatruclniorra
lub rłl'konuje zawód u Świadczeniodawcy, zktórym Narodowy Fundusz Zdrgwia zawarł umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, realizująca opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.

2. pielęgniarką środowiska nauczaniai wychowania moze byó również:

1) Pielęgniarka, która Posiada t5rtuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego uzyskany po
ukończeniu szkolenia specjalizacyjflęgorazpoczętego przed dniem 23 sierpnia 2015 r,, lub

2) PołoŻna, klÓra ukończYła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania aibo
równowaznY oraz Posiada co najmniej pięcioletni stażpracy w środowisku nauczariai wychowania,

3, Higienistka szkolna to osoba, która posiada wyksźałcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki szkolnej oraz
Posiada co najmniej Pięcioletni staż pracy wśrodowisku nauczania iwychowania, zktórą Narodowy Fundusz Zdrowia
zawarł umowę o udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawódu świadczenio_
dawcY, z któqłn NarodowY Fundusz Zdroułia zawarł umowę o udzielanie świadczęń opieki zdrowotnej, realizrrjąca opickę
zdrowotną nad uczniami w szkołach.

4, Lękarz dentYsta sPrawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz dentysta spełniający wymagania okreś_
lone wPrzePisach wYdanYch na podstawie art.3ld ustawy zdnia'27 sierpnia 20,04r. ośrviałczeniach opieki zdrowotnej
finansowanYch ze Środków PublicznYch (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z póin. zm.'1, w części d,otyczącej warunkó w ręaliza-cji Świadczeń gwarantowanYch zzahęsuleczeńa stomatologiczn.go aiu dzieci i młodz:leży, zwyłączeniem świadczeń
ortodoncji, zktórYm NarodowY Fundusz Zdtowia zawarł umowę o udzięlanie świadczeń opieli zo.ówotnej albo który jest
zatrudnionY lub wYkonuje zawód u Świadczeniodawcy, zktórymNarodowy Fundusz Zdriwia z.awarłumowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.

3)

Zmtany tekstu jednolitego wynienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U.
poz.534,730 i16I.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U
2192 i 2429 oraz z 2079 t. poz. 60,303, 39g, 447 , 730 i 7 52.

z2018 r. poz, 1000, Iż90, 1669 t 2ż45 oraz z2019 r.

z2018r. poz.1515, 1532, 1544,1552, 1669, l925.
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l)

5. Higienistka stomatologiczna to osoba, która:

ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodow,l,

higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowę lub dyplom zawodowy w zawodzie
higienistka stomatologiczna lub

ukończyła, przed dniem wejścia w żrycie ustawy, studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena stonatologicz-
na i uzyskała tltuł zawodowy licencjata, lub

ukończ.vła studia wyższe na kierunku rwiązanym zksztńceniem w zakresie higieny dentystycznej, obejmujące co

najmniej 1688 godzin ksźałcenia z zaklęsu higieny dentystyczrrej, i uzyskała co najrnniej tyfuł zawodowy licencjata.

Rozdział2

Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami oraz zadania podmiotów sprawujących opiekę i podmiotów
działających na rzecz zapewnienia warunków organizacyjnych tej opieki

Art.6. 1. Pielęgniarka środowiska nauczania iwychowania albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę
zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku gabinelu
protilak§ki zdrowotnej w szkole, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z.Lękarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami wmiejscu określonym wumowię oudzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet den§styczny poza

szkołą albo dentobus, prowadzone przezpodmlot wykonujący dzińalnośćlecznicząwspółpracujący ze szkołą.

3. Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prał,o wyboru innego lekarza dentysty niz określony w ust. 2.

Art.l.1, Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, októrych mowa wart.3ust. 1-3, są obowiązane do
przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzęczniku Praw
Pacjenta (Dz.lJ. z20l7r. poz. 1318, zpóżn. zm.a)), wszczególności zachowania wtajemnicy infbrmacji uzyskanych
w związku ze sprawowaniem tej opieki, w Ęm związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intyrnności
i godności uczniów w czasie udzięlania im świadczeń zdrowotnych.

2. ProfilakĘczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o któĄ.,rn mowa w art. 9

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt2,jest sprawowarlaw prTpadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

3. Rodzice na pierwszym zębraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą
w roku szkolnlłn uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrazenia sprzeciwu, o którym mowa
w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umicszcza się ponadto
w miejscu ogólnie dostępnym w szkolę.

4. Opieka stomatologiczna wzal<ręsie, oklórym mowa wart.9ust. 1pkt 1 iust.2pkt l, wymaga pisemne1 zgody
rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczrriku Praw Pacjenta. Zgodę vrytńa się przed udzięlenięm świadczenia
zdrowotnego,

5. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnym.i, o której mowa w art.20, wymaga
pisemnej zgody rodziców albo pełnoletrrich uczniów. Zgodę wyrńa się przed objęciem ucznia opieką.

6. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wltazania zgody na sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami sto-
suje się przepisy ustawy z dńa 6listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Art.8. 1. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonylł,anychprzez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowa-
nia albo higienistkę szkolną, w §m u uczniów przewlekle choryclr lub niepełnosprawnych, określają przepisy wydane na
podstawic art.31d ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r, oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

2. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna integrują opiekę zdrowotną nad ucznra-
mi w celu wsparcia rodziców oraz pełnoletnich uczniów w realizacji prawa do świadczęń zdrowotnych.

o) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. |]. z20l7 r. poz. 1524, z20|8 r. poz. 1 l l5, 1515. 2219
j 2429 oraz z 2019 r. poz. 150, 447 i'l30,
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Art. 9. I. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i rŃodzieĘ do ukończenia 18. roku zycia,

2) profilaklyczne świadczęnia stomatologicznę dla dzięci i rŃodzieĘ do ukończenia 19. roku zycia

-określone wprzepisach wydanych na podstawie art.3ld ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części doĘczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczęnia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

2.W przypadku gdy opieka stomatologicznanad uczniami jest sprawowana w dentobrrsie,lekarz denĘsta wykonrlje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczrre dla dzieci imłodzieĄ do ukończenia l8. roku życiaudzieIane w dentobusie,

2) profil,aktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci ilńodzieży do ukończenia 19. roku życia udzlelane w dento-
btrsie

-określone wprzepisach wydanych na podstaw,ie art.31d ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczęniach opieki
zdrorvotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykanł świadczeń gwarantowanych z zakresu
lęczenia stomatologicztego dla dzieci i młodzteży, zwyłączeniem świadczeń ortodoncji.

3.Lekarz dentysta wspóĘracuje zpielęgniarką środowiska nauczania irvychowania albo higienistką szkolną oraz
dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jarny u§tnej oraz profilaktyki próchnicy zębów
u uczniów.

Art. 10. Higienistka stomatologiczna wspóĘracuje zlekarzem denfystą w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad
uczniami, w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy usfirej.

Art. 11.Dyrektor szkoĘ wcelu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami współ-
pracuje z:

1) podmiotami sprawującym.i opiekę zdrowotną nad uczniami;

2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w, oparciu o procedrrry organizacyjne
postęporvania.

Art. 12. 1. Organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystartia z,.

1) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oślviator.ve;

2) gabinetu denĘstycmego spełniającęgo wymagania, októrych mowa wprzepisach wydanych na podstawie art.22
ust.3 ustawy zdńa15 kwiętnia 201lr. odziałalnościleczńczej (Dz.U. z2018r.poz.2190i2219 orazz2019r.
poz. 492,130 i 959).

2. Organ ptowadzący szkołę na podstawie umowy nieodpłatnie udostępnia pielęgniarce środowiska nauczania
i wychowania albo higienistce szkolrrej gabinet prof,rlaĘki zdrowotnej w szkole.

3. W przypadku braku gabinetu dentysĘcznego w szkole, organ ptowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmio-
tem wykonuj ącym dzińalność lęczniczą udzielającym śńadczeń zdrowotnych z zal<resu lęczęt,|n stomatcllogicznego dla
dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.

Rozdział 3

Integracja opieki zdrowotnej nad uczniami

Art. 13. Integrację działah osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 1-3,
zapewniapielęgniarka środowiskb nauczaniai wychowania albo higienistka szkolna,

Art. 14, 1. Wcelu integrowania opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarka środowiska nauczania iwychowania
albo higienistka szkolna wspóĘracuje z:

1) lękarzęm dentystą;

2) rodzicami.

2. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo
higienistka szkolna wspóĘracuje równięż zzespołem podstawowej opieki zdrowotnej, októrym mowa wustawię zdnia
27 pażdziemlka 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z2019 r. poz.357 i 730), a w przlpadku gdy nie został
utworzony zespół podstawowej opieki zdrowotnej - zlekarzęmpodstawowej opieki zdrowotnej.
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Art. 15. 1. Współpraca pielęgniarki środowiska nauczania iwychowania albo higienistki szkolnej zzespołcm pod-
stawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku gdy nie został utworzony zespół podstawowej opieki zdrowotnej - zlękarzęm
podstawowej opieki zdrowotnej, polega na:

1) uzyskiwaniu porad;

2) wymianię informacji o stanie zdrorł,ia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji profilaktycznej opieki zdrowot-
nej, za zgodąrodziców albo pełnoletnich uczniów;

3) podejmowaniu wspólnych działań, w zakresie niezbędnym do zachowania zdrowia, profilaktyki, rozpoznawalia
i leczenia chorób, pielęgnowania oraz rehabilitacji uczniów;

4) podejmowaniu wspólnych dzińań w zakręsie profilaĘki chorób, promocji zdrowia i edŃacji zdrowotnej oraz iden-
tyfikacji czynników ryzyka i zagrożei zdrowotnych.

2. Informacje, o których mowa w ust. l pkt 2, doĘczą rozpoznania, sposobu leczetia, rokowania, ordynowanyclt
leków, środków spo4rwczych specjalnego przęzrlaczeńa zyrvieniowego i wl. obów medycznych, w tym okresu ich stoso-

wania i sposobu dawkowania, oruz wyznaczonych wiz$, udzielonych i zaplanowanych świadczeń opieki zclrowotnej,

w tym w innych niż podstawowa opieka zdrowotna zakręsach świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 15 ust.2
ustawy z dnia 2'7 sierpnia ż004 t. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych zę środków prrblicznych, w zakresie
niezbędnym do realizacji profilaĘcznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

3. Pielęgniarka środowiska nauczatia i wychowania albo higienistka szkolna otaz człolkowie zespofu podstalvowcj
opieki zdrowotnej, po otrz},maniu pisemnej informacji, o której mowa wust. l pkt2, zapoznają się z nią i dołączają do

dokumentacji medycznej uczria.Informacja ustna jest odnotowyvana w dokumentacji medycznej ucznia.

Art. l 6. 1 . WspóĘraca pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej z lękarzęm de nrystą
polega na:

1) wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresię niezbędnlłn do realizacji opieki stomatologicznej. w szczegól-
ności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) podejmowaniu wspólnych działah w zakresie profilaĘki clrorób, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz iden-
tyfikacj i czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w zakresię zdrowia jamy ustnej .

2. Informacje, o których mowa w ust, 1 pkt 1, daĘczą w szczególności wydanyclr zalęceń, udzielonych i zaplanowa-
nych świadczeń zdrowotnych, w zakresie niezbędnym do realizacji profilaĘcznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

3. Pielęgniarka środowiska naaczańa i wychowania albo higienistka szkolna oraz lękarz den§sta, po otrzyrnaniu
pisemnej informacji, októrej mowa wust. l pkt l, zapoznają się znią idołączają do dokumęntacji medycznej ucznia.
Informacja ustna jest odnotowyvana w dokumentacji medycznej.

Art. 17. 1. WspóĘraca pielęgniarki środowiska nauczania iwychowania albo higienistki szkolnej zrodzicami aibo
pełnoletnimi uczniami polega na:

1) przekazywaniu informacji o:

a) stanie zdrowia i rozwoju psychaftrycznym ucznia,

b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilakĘcanej opieki zdrowotnej nad uczniami,

c) mozliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującyni profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
uczniami;

2) informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:

a) organizacji korzystanii ze świadczeń profilakĘcznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad
uczniami, w tym profilaĘcznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz
szczepieh ocbronnych,

b) realizacji za7ęcęńlekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lękarza dentysty;

3) uczęstniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówięnia zagadnieit z zakresu ędu-
kacji zdrorł,otnej i promocji zdrowia uczniów.

2, W stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego podczas transportu uczniaprzez zespół ratownictwa medycznego do
szpitala oraz w szpitalu do czasu ptzybycia rodziców może być obecna pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
albo higienistka szkolna albo opiekun faktyczny. Decyzję o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmlrle
kierownik zespołu ratownictwa medycznego po rrzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
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Art. 18. 1. Pielęgniarka środowiska nauczania iwychowania albo higienistka szkolna współpracuje zdyektorem
szkoły, nauczyc ielami i pedago giem szkoln},rn.

2. Współpraca, o której mowa w ust. l, polega na podejmowaniu wspólnych działah w zakresie edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych otaz roryozrranych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów
danej szkoĘ.

3. W ramach wspóĘracy, o której mowa wust. l, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka
szkolna doradza dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sani-

tarnych w szkole.

4. Na wniosek dyreklora szkoĘ pielęgniarka środowiska nauczatia i wychowania albo higienistka szkolna przedsta-

wia zagadnięnia zzakręsu edukacji zdrowotnej ipromocji zdrowia uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej.
z zachowanięm prawa do tajemnicy o stanie zdrou,ia uczniów.

Art. 19.WspóĘraca, októrej mowa wart. 15-18, moze odbywać sięzwykorzystaniem systemów teleinformatycz-
nych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, pod warunkiem ze
administratorzy i podmioty przetwarzające dane osobowe wdrożą środki techniczne i organizacylne zapewniające odpo-
więdni stopień bezpieczeństwa tych danych wprocesie ichprzekazywania, określony wprzepisach oochronie danych
osobowych.

Rozdział 4

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepelnosprawnymi w szkole

Art. 20. Opieka nad uczniem przewlekle chory.rn lub niepełnosprawnym w szkole jest realizowana przez pielęgniarkę
środowiska rrauczania i wychowania albo higienisĘ szkolną.

Art.2l. l. W celu zapewnienia właściwej opieki nad ucmiami przewlekle chorymi iub niepełnosprawnymi w szkolę
pielęgniarka środowiska nauczania iwychowania albo higienistka szkolna wspóĘracuje zlekarzęm podstawowej opieki
zdrowotnej, rodzicami. pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami sz,koły.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad ucznięm dostosowanego do
stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonlvania innych czynności podczas pob}Ąu
ucznia w szkole,

3. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pob}tu ucznia w szkole przez pracowników szkoły
moze odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może ogłosić, w drodze obwieszczenia, zalecenia postępowania dotyczące
opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnyrni w szkole, opracowane przez odpowiędnie stowarzyszenia
lub towarzysfwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziędzinię medycyny. zgodnie z postano-
wieniami ich statutów.

5. Obwieszczenie, o którym mowa w ust, 4, jest ogłaszanę w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spralv
zdrowta.

Art. ż2. Dyrektor szkoĘ zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobtr
postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.

Rozdział 5

_ Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami

Art.23. L Zadania w zakresie monitorowania opieki zdrowotnej nad uczniami wykonują:

1) wojewodowie;

2) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, mtany dalej ,,InsĘrtutem" * na zlecenie ministra właściwego do spraw zdro-
wia.

2. W zakresie, o którym mowa wust. 1, wojewoda przetwarza i gromadzi infornracje o realizacji opieki zdrowotnej
nad uczniami pozyskane w ramach statystyki publicmej.



Dziennik ustaw *7 _ Poz. 1078

3. Do zadah Instytufu, w zakresie, o którym mowa w ust. l, nalezy:

1 ) analiza informacji gromadzonych w ramach statysĘki publicznej i ocena realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami;

2) opracow}nvanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnę-
go roku, corocznej informacji o realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami;

3) proponowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kięrunków zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami;

4) proponowanie ministroń właściwemu do spraw zdrowia kięruŃów zmian w kszułceniu zawodowlłl osób sprawu_
jących opiekę zdrowotną nad uczniami;

5) opiniowanie programów ksźałcenia podyplomowego pielęgniarek oraz lekarąl podstawowej opieki zdrowotnej.
w zakresie profilaĘcznej opieki zdrowotnej nad uczniami;

6) współpraca z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania w zakresie opracowy\,vania i opiniowania progra-
mów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla podmiotów działających na rzecz zapewnienia warunków realizacji
opieki zdrowotnej nad uczniami.

4. Ministcr właściwy do spraw zdrowia może z|ęcić przeprowadzenie badania w zakręsie oceny jakości opieki zdro-
wotnej nad uczniami.

Rozdział6
Finansowanie opieki zdrowotnej nad uczniami

Art. ż4. 1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowafta ze środków ujęfych w planie finansowym Narodorvego
Funduszu Zdrowia.

2. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o świad,czc-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art.25. Realizacja zadń wykonywanychprzez Ins§tut jest finansowana zbudżętu państwa z"części, której dysptl-
nentem jest minister właściwy do spraw zdrowia,

Rozdział 7
Dokumentowanie i sprawozdarvanie realizacji zadań z zakresu opieki zdrolvotnei nad uczniami

Ąrt.26. 1. Podmioty sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami prowńzą dckumentację medyczną zgodnie
z PrzePisami ustawy z dnia 6listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzęczniku Praw. Pacjenta oraz z zachowanięm !Ęma-
gań wYnikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 t.
poz.130).

2. Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej doĘczącej opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy rłydane
na Podstawie art, 30 ust, 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Art. 27 . 1 . Dokumentacja, o której mowa w art, 26, 1est przechowywana odpowiedn io przez:

1) Pielęgniarkę Środowiska nalczania iwychowania albo higienistkę szkolną wgabinecie profilaktyki zdrowotnej
w szkolę lub miejscu udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, przez okres pobierania przez ucznia nauki
w danej szkole;

2) lekarza dentystę.

2.W PrzYPadku zmiany szkoĘ przezucznia dokumentacja ńedyczna, o której mowa w ust. l pkt 1, jest przekazylva-
na, za Pokwitowaniem, Pielęgniarce środowiska nauczania iwychowania albo higienistce szkolnej wszkole przyjmującej
ucznia.

3. Po zakończęniu kształceniaprzez ucznia pielęgniarka środowiska nauczaniai wychowania albo higienistka szkolna
Przekazaje, za Pokwitowaniem, indyrłidualną dokumentację medyczną absolwenta zespołowi podstawowej opieki zdro-
wotnej, sprawującemu nad nim opiekę zdrowotną,

Art.28. PodmioĘ sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole prowadzą sprawozdawczość z realizacji tej
opieki zgodnie z przepisami o statystyce publicmej.
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Rozdział 8
Zlńany w przepisach

Lrt.29. W ustawie z dnia 2'7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych zę środków publicz-
nych (Dz. I]. z2018 r. poz. l5l0, zpóżn. zm.'); wp.owadza się następujące zmiany:

1) w art.27 uchyla się ust. 3;

2) po art.47c dodaje się art. 47ęaw brzmieniu;

,,Art. 47 ca. W gabinecie dentystycznyn w szkole araz w gabinecie dentystycznym prowadzonlłn przez podrniot
wykonujący działalność |eczntczą, zktlrp organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie, o którym mowa
w art. l2 ust, 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 t. o opiece zdrow-otnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078). uczniowie tej

szkoły korzystĄą ze świadczęń w zakręsie lęczęnia stomatologicznego poza kolejnością.";

3) w art. l36 w ust, 2 po pkt la dodaje się pkt lb w brzmieniu;

,,Ib\ z zakresu leczęnia stomatologicznego w części dotyczącej świadczeń udzielanych w dentobusie oraz świadczeń
udzielanych uczniom w gabinecie dentystycznym w szkole lub w gabinecie dentystycznym prowadzonymprzęz
podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym organ prowadzący szkołę zawarł porozumienie, o którym
mowa w art. 12 ust. 3 ustawy zdnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, kwota zobowiąza-
nia, o której mowa w ust, l pkt 5, jest zmieniala przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykona-
nia tej umowy;".

Art.30.Wustawie zdńa14grudnia 2016r.-Prawooświatowe (Dz.U.z2018r.poz.996,zpóżn. zm.6'1 wproova-

dza się następujące zmiany:

1) w art. 69 dodaje się ust. 8 w brzmięniu:

,,8. Na wniosek dyrektora szkoĘ pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolrra
przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia zzakręsu edukacji zdrowotnej ipromocji zdrowia
uczniów, z zachowanięm w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.";

2) w art. 83 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:

,,1a.Wzebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania iwychowania albo
lrigienistka szkolna w celu omówięnia zagadnień z zaLqesu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów. z za-
chowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowiauczniów.";

3) w art. 137 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzęczęnięm lękar-
skim wydanym przez |ekarza podstawowej opieki zdrowotnej ;";

4) w art. l50 w ust. 2 w pkt 4 lit. h otrzymuje brzmienie:

,,h) orzęczęnię lekarskie o stanię zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkolę lub oddziale wydane przez leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej,".

Rozdztał 9

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art.31.PielęgniarĘ środowiska nauczania iwychorł,ania może być równiez pielęgniarka, która ukończyła lub od-
bywa kurs kwalifikacyjny w dziędztnię pielęgniarstwa rodzinnego lub pediaĘcznega, z tW że w okresie 5 lat od wejścia
w zycie ustawy jest ona obońązana do Ńończenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinię pielęgniarstwa środowiska na-
uczania i wychowania.

Lrt.32. Obowiązującę wdniu wejścia włcie ustawy umowy oudzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte
przez Narodowy Fundusz Zdrowta zpodmiotami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami oraz pod-
miotami udzielającymi świadczęń zdrowotnych w dentobusach, w'zakresie, w jakim dotyczątej opieki lub tych świadczeń,
zachowują wazność ptzez okes, na jaki zostĄ zawartę.

Art. 33. Ustawa wchodzi w irycie po upływie 3 miesięcy od dnia
wchodzą w ry"cie z dniem l stycznia 2020 r.

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 30 pkt 3 i 4, które

Prezydent Rzeczypospolitej Pol skiej : A. D u tl ą

Zmiany tekstu jednolitego wlłnienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz, U. z2018r.
2192 i2429 orazz2019 r. poz. 60, 303,399,44'1,730 i752.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszonę w Dz. U. z 2018 r,
poz.534,730 i76L

poz. 1515, 1532, 1544, 1552,1669, 1925,

pclz. 1000, |290, 1669 iż245 oraz zż0I9 r.


