
 
 

Wójt Gminy Gierałtowice 

  44-186  GIERAŁTOWICE, ul. Ks. Roboty 48                            
tel.: (032) 30 11 300, fax.: (032) 30 11 306 

e-mail.: urzadgminy@gieraltowice.pl 
www.gieraltowice.pl 

 

 

Referat Edukacji i Zdrowia -  kierownik (032) 30 11 375  

Inspektor ds. oświaty (032) 30 11 376 

e-email: oswiata@gieraltowice.pl 

 

Załącznik  

STOMATOLOGICZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

  

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) Wójt 

Gmina Gierałtowice jako organ prowadzący szkoły zawarł  porozumienie w zakresie opieki 

stomatologicznej nad uczniami z Poradnią Stomatologiczną: 
  

„ PRAXIS” Spółka Jawna Joanna Maertz-Sikora, Marek Sikora  

z siedzibą w Ornontowicach”  
   

W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzą: 

  

1. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. 

      2.   Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.  

       3.   Leczenie stomatologiczne. 
  

Raz w roku szkolnym wykonywane  będą  profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. 

Świadczenia wykonywane będą  w Poradni Stomatologicznej „ Praxis” w Przyszowicach, do 

której uczniowie winni się zgłosić. 

Jeżeli rodzic nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiego świadczenia winien wnieść 

sprzeciw na piśmie i złożyć w sekretariacie szkoły.  
 

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia odbywać się będzie w poszczególnych szkołach. 
  

W celu właściwej realizacji tej opieki szkoła udostępnieni lekarzowi dentyście sprawującemu 

opiekę nad uczniami następujące dane: imię, nazwisko i nr PESEL ucznia zgodnie z art. 68 ust.1 

pkt.11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1148).  

Przed podjęciem leczenia niezbędna jest pisemna zgoda rodzica  ucznia. Uczniów należy 

rejestrować do leczenia bezpośrednio w Poradni Stomatologicznej „ PRAXIS” 

w Przyszowicach. 

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiście w ww. Poradni 

Stomatologicznej u lekarzy dentystów lub higienistki szkolnej. Powyższe  informacje nie będą 

udzielane telefonicznie. 
  

Gwarantowane profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 

ukończenia 18 roku życia refundowane  są w ramach umowy  z  NFZ i obejmują  między 

innymi: 

1.   Ocenę stanu uzębienia. 

2.   Ocenę stanu tkanek przyzębia. 

3.   Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu. 

4.   Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia 

      stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego. 

5.   Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. 
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Gwarantowane świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku 

życia refundowane są w ramach umowy z  NFZ  i obejmują   między innymi: 

  

1. Badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku). 

2. Kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku). 

3. Zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust. 

4. Zdjęcie pantomograficzne z opisem na podstawie skierowania lekarza specjalisty 

            stomatologii dziecięcej. 

5. Leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych. 

6. Znieczulenie do zabiegów. 

7. Usunięcie zębów. 

8. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej. 

9. Leczenie kanałowe (endodontyczne) wszystkich zębów u dzieci. 

10. Zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych jeden raz do ukończenia  

            8 roku życia i zębów siódmych jeden raz do ukończenia 14 roku życia. 

11. Impregnacja zębiny zębów mlecznych. 

12. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych. 

13. Leczenie chorób przyzębia. 

14. Wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów  

              w szczęce i żuchwie. 
  
  

  

Adres Poradni Stomatologicznej 
 

 

„Praxis”  - Przyszowice, ul. Polna 29b,   tel. 32/ 235 44 13 

 
 

Godziny pracy : 
 

od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 20:00 
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