
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że szkoła zapewnia 

profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do ukończenia II etapu edukacyjnego na poniższych 

zasadach: 

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna Irena Huk  

2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku sali sportowej, sala nr 1  

3. Pielęgniarka pracuje w godzinach: 

Poniedziałek 08:00-15:00 wtorek 12:10-16:00 środa 07:40-11:50 czwartek 12:10-16:00  piątek 07:40-11:50 

4. Świadczenie stomatologiczne realizuje Anita Trzepacz w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek w gabinecie 

stomatologicznym w Szkole Podstawowej nr 5 oraz Alicja Borowiak  świadczenie stomatologiczne realizuje w 

wtorki 13:00:18:00 środy 08:00-13:00 piątki 08:00-13:00 w Szkole Podstawowej nr 1. 

5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną stomatologiczną proszę 

o złożenia „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących 

opiekę. 

 

Wyrażam/Nie wyrażam zgody*   …………………………………………………………………………………………… 
     Podpis rodzica  *Właściwe podkreślić 
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