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Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

 im. Franciszka Stefczyka 

ul. Rynek 17 

32 - 070 Czernichów 

tel./fax  12 270 20 16 

e-mail: czernichow.edu@gmail.com        www.czernichow.edu.pl 

 
 
□ Zaznaczyć właściwe 

 

 
OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOLE DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA - UCZEŃ NIEPEŁNOLETNI  

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami 

„Art. 2. 1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną 

opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.  

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, 

a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do 

ukończenia szkoły ponadpodstawowej.  

3. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.  

4. 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. 

5. Cele, o których mowa w ust. 4, są realizowane 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 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.).  

6. Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to rodziców, o których mowa w art. 4 

pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 

1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534).  

Art. 3. 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska 

nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. 

2. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 

3. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad 

uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.  

4. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi 

uczniami.” 

 

„Art. 9. 1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje: 

1)     świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, 

2)     profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia 

– określone w przepisach wydanych 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 z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, 

z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.  
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2. W przypadku gdy opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w dentobusie, lekarz 

dentysta wykonuje: 

1)     świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia 

udzielane w dentobusie, 

2)     profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia 

udzielane w dentobusie – określone w przepisach wydanych 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 z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci 

i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.  

3. Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką 

szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz 

profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.” 

 

Wobec powyższego: 

□ wyrażam zgodę, 

□ nie wyrażam zgody,  

aby moje dziecko …………………………………………………………………………………… 

uczeń/uczennica klasy ………. technikum ………………………………. w Zespole Szkół 

Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie korzystało z opieki 

stomatologicznej sprawowanej przez lekarza dentystę w miejscu określonym w umowie 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Zostałe(a)m poinformowany(a), że:  

1) Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie z siedzibą w Czernichowie, ul. Rynek 17. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@poczta.onet.eu. 

3) Podane dane osobowe przetwarzane będą w w/w celach.  

4) Podane dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu cofnięcia niniejszej zgody.  

5) Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8) Podane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu).  

9) Podane dane osobowe nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

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

                     data                        czytelny podpis rodzica(rodziców)/opiekuna(opiekunów) 

 

 

Deklaracja jest ważna przez cały okres nauki w szkole od dnia jej złożenia. W przypadku 

zmiany decyzji należy ponownie wypełnić deklarację. 


