
 
 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie pielęgniarki szkolne i osoby związane z medycyną szkolną na szkolenie online: 

 

ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. 

TERMIN: Środa 25 marca o godz. 13.00 

 

Tematyka szkolenia :  

• personel sprawujący opiekę medyczną nad uczniami  

• wymagane kwalifikacje 

• liczba uczniów na etat pielęgniarki, przedział wiekowy uczniów, nad którymi sprawujemy opiekę 

• miejsce realizacji świadczeń-gabinety  profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej              

• zadania pielęgniarki / higienistki szkolnej w tym: 

o przeprowadzanie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem po     

przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu, 

o przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz ich analiza, wykorzystanie wyników, 

o prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów,   

o przekazywanie informacji kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego, 

o prowadzenie poradnictwa czynnego dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i 

społecznymi,  

o prowadzenie edukacji zdrowotnej,      

o współpraca z dyrekcją szkoły, członkami Rady Pedagogicznej, rodzicami, 

o udzielanie pomocy medycznej,  

o konsultacje  z pielęgniarką szkolną w sprawie zasad udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej przez pracowników szkoły, 

o współpraca w zakresie wykonywania szczepień ochronnych z POZ 

o przeglądy czystości włosów i skóry, 

o udział w Radach Pedagogicznych i zebraniach z rodzicami, 

o diagnozowanie problemów zdrowotnych, społecznych i szkolnych. 

 

Jak wziąć udział w szkoleniu online?  

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy:  

1. Do udziału w szkoleniu należy używać przeglądarki: Chrome, Mozilla, Opera, Safari.  

                                          
2. Na Państwa adres email zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do rejestracji na webinar  

https://pozdro.clickmeeting.pl/rola-i-zadania-pielegniarki-szkolnej/register 
 
 
 
 
 

https://pozdro.clickmeeting.pl/rola-i-zadania-pielegniarki-szkolnej/register


 
 

3. Zostaną Państwo przeniesieni do strony www rejestracji. Prosimy o wpisanie danych (imię, nazwisko, adres 

email, miasto) , zaznaczenie okienka o przetwarzaniu danych osobowych oraz okienka „nie jestem 

robotem” i potwierdzenie poprzez naciśnięcie przycisku REJESTRUJ. Po naciśnięciu przycisku Rejestruj, 

zostaną Państwo przeniesieni na stronę www Fundacji Medicover – Pozdro. Stronę można zamknąć, jest to 

koniec rejestracji.  

 
4. Po rejestracji na Państwa adres email przyjdzie potwierdzenie z linkiem/ odnośnikiem  do szkolenia (przycisk 

DOŁĄCZ)  

 
5. Można zapisać sobie w kalendarzu termin szkolenia. Dodatkowo przypomnienie będzie wysyłane mailem.  

6. W dniu szkolenia, w celu wejścia do okienka szkolenia, należy wejść w mail z potwierdzeniem rejestracji i 

kliknąć w przycisk DOŁĄCZ  

 
7. Do godziny 13.00, zanim rozpocznie się szkolenie, będziecie Państwo w tzw „poczekalni”. W chwili 

uruchomienia webinaru zostaną Państwo  automatycznie przekierowani do okna szkolenia.  

8. Podczas szkolenia prelegent nie widzi Państwa, ani nie słyszy. Do komunikacji służy czat, który znajduje się w 

prawym dolnym rogu. Zachęcamy do aktywnego udziału w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i wymianę 

doświadczeń za pomocą czatu.  

9. Po części merytorycznej szkolenia, będzie dodatkowy czas na pytania.  

10. Po sesji pytań, poprosimy o uzupełnienie ankiety.  

11. Po szkoleniu na Państwa email zostanie przesłany link do nagrania ze szkolenia. Nagranie z webinaru będzie 

dostępne dla Państwa przez 24h. 


