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1. Wprowadzenie 

 

Opracowanie przedstawia aktualną sytuację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami 

w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem 

typów szkół oraz ich lokalizacji. 

Podstawą analizy są dane zawarte w formularzach sprawozdawczych MZ-06 „Sprawozdanie 

z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach” za rok szkolny 2020/2021 z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienie to obecnie reguluje:  

 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na dany rok 

 ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078) 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24 września 2013 r (Dz.U. z 2021 r. poz. 540) 

 

Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania danych statystycznych są podmioty wykonujące 

działalność leczniczą (w tym praktyki pielęgniarek) oraz higienistki szkolne udzielające ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną.  
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2. Zakres i organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i młodzieżą 

Zgodnie z aktualnymi przepisami, opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje 
profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. 

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują: pielęgniarka środowiska nauczania 
i wychowania albo higienistka szkolna.  

Świadczenia udzielane w środowisku nauczania i wychowania obejmują: 

 wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,  

 kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi 
wynikami testów, 

 czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, 

 sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym 
realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego 
i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców 
znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do  wykonania u ucznia w trakcie 
pobytu w szkole, 

 udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, 

 doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków 
i warunków sanitarnych w szkole, 

 edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej, 

 prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie 
poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej 
metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, 
w odstępach co 6 tygodni, 

 udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. 

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną 
opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, 
a w przypadku braku gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole, w miejscu określonym w umowie 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 

 

Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany 
w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący 
działalność leczniczą współpracujący ze szkołą. 
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3. Rodzaj szkoły i lokalizacja 

 

Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w roku szkolnym 
2020/2021 w województwie kujawsko-pomorskim przesłało 250 jednostek, z tego: 185 to podmioty 
lecznicze, 62 praktyki pielęgniarek oraz 3 higienistki szkolne.  

Wszystkie jednostki udzielały świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. Objęły one 
opieką 985 szkół, z tego 894 publicznych (90,8%) i 91 niepublicznych (9,2%). Liczba szkół 
zlokalizowanych na terenie miasta wynosiła 529 (53,7%) natomiast na wsi – 456 (46,3%). 

1 września 2017 r. wprowadzono reformę systemu oświaty. Zakładała ona m.in. likwidację gimnazjów, 
wydłużenie nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat, w liceach – do czterech lat, a w technikach 
i szkołach branżowych (I i II stopnia łącznie) – do pięciu lat. Wygaszenie i zakończenie działalności 
gimnazjów nastąpiło z rokiem szkolnym 2018/2019. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku zostały 
zlikwidowane zasadnicze szkoły zawodowe. 

 

3.1. Liczba szkół objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w województwie kujawsko-pomorskim 
według rodzaju i lokalizacji w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 
Liczba 
szkół 

Szkoły publiczne Szkoły niepubliczne 

razem 
z tego: 

razem 
z tego: 

miasto wieś miasto wieś 

OGÓŁEM 985 894 475 419 91 54 37 

Szkoła podstawowa 645 598 209 389 47 18 29 

Liceum 108 90 87 3 18 15 3 

Technikum 108 94 82 12 14 12 2 

Branżowa I stopnia 82 71 63 8 11 8 3 

Szkoła specjalna 42 41 34 7 1 1  - 

 

 

  

227

102 94
71

35

418

6 14 11 7

szkoła podstawowa liceum technikum branżowa I stopnia szkoła specjalna

Liczba szkół objętych profilaktyczną opieką zdrowotną
w województwie kujawsko-pomorskim w podziale na miasto i wieś

miasto wieś
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4. Liczba uczniów pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych 

 

Pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych było 252 820 uczniów, z tego 241 475 (95,5%) 
to uczniowie szkół publicznych i 11 345 (4,5%) – szkół niepublicznych. Liczba uczniów szkół 
zlokalizowanych w mieście wynosiła 178 793 (70,7%), natomiast na wsi – 74 027 (29,3%).  

Najliczniejszą  grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych – 67,0%.  

Uczniowie niepełnosprawni stanowili 4,2% uczniów wszystkich typów szkół, bez szkół specjalnych. 
Największy udział procentowy uczniów niepełnosprawnych (z wyłączeniem szkoły specjalnej) był 
w szkołach podstawowych – 2,9 %, oraz w szkołach branżowych I st. 2,6%. 

Z wyliczeń na podstawie numeru wykonywania zawodu pielęgniarki i numeru dyplomu higienistki 
szkolnej wynika, że  opiekę nad uczniami sprawowało 450 pielęgniarek i higienistek szkolnych.  
Średnia liczba godzin pracy pielęgniarki lub higienistki szkolnej w tygodniu wynosiła w roku szkolnym 
2020/2021 – 27.  

 

4.1. Liczba uczniów w szkołach w podziale na miasto i wieś w województwie kujawsko-pomorskim 
w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 

Liczba uczniów w tym: 
niepełno- 

sprawnych 

z tego: 

l. bezwzgl. % miasto wieś 
szkoła  

publiczna 
szkoła 

niepubliczna 

OGÓŁEM 252 820 100,0 10 614 178 793 74 027 241 475 11 345 

Szkoła podstawowa 169 297 67,0 4 833 99 954 69 343 163 420 5 877 

Liceum 29 722 11,8 463 29 191 531 28 297 1 425 

Technikum 37 065 14,7 424 34 460 2 605 34 530 2 535 

Branżowa I stopnia 11 986 4,7 314 10 973 1 013 10 526 1 460 

Szkoła specjalna 4 750 1,9 4 580 4 215 535 4 702 48 

 

 

4.2. Liczba uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim 
w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 
Liczba 

uczniów 

z tego: 

szkoła publiczna szkoła niepubliczna 

miasto wieś miasto wieś 

OGÓŁEM 252 820 170 456 71 019 8 337 3 008 

Szkoła podstawowa 169 297 96 404 67 016 3 550 2 327 

Liceum 29 722 28 030 267 1 161 264 

Technikum 37 065 32 125 2 405 2 335 200 

Branżowa I stopnia 11 986 9 730 796 1 243 217 

Szkoła specjalna 4 750 4 167 535 48  - 
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11,8%

branżowa I stopnia
4,7%

szkoła specjalna
1,9%

Struktura procentowa uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną 
w województwie kujawsko-pomorskim według rodzaju szkoły 

88,7%

91,5%

93,0%

98,2%

59,0%

11,3%

8,5%

7,0%

1,8%

41,0%

szkoła specjalna

branżowa I stopnia

technikum

liceum

szkoła podstawowa

Struktura procentowa uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną 
w województwie kujawsko-pomorskim w podziale na miasto i wieś

miasto wieś
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5. Miejsce realizacji świadczeń 

 

Na podstawie sprawozdań MZ-06 w roku szkolnym 2020/2021 pielęgniarki i higienistki szkolne 
sprawowały profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w 985 placówkach szkolnych.  

Dostęp do gabinetu profilaktyki zdrowotnej usytuowanego na terenie szkoły (w tym w zespołach 
szkół) miało 70,4% szkół, a 29,6% świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami było 
realizowanych w innym pomieszczeniu na terenie szkoły lub w gabinetach poza szkołą. 

Najgorszy dostęp do gabinetów mieli uczniowie szkół podstawowych na wsi (43,8%). Pod tym 
względem  występowała nierówność w  dostępie do świadczeń profilaktycznych realizowanych na 
terenach szkół wiejskich.  
 

5.1. Dostęp do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w roku 
szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 
Liczba  
szkół 

Szkoły z dostępem do gabinetu profilaktyki zdrowotnej Szkoły  
bez dostępu 
do gabinetu 
profilaktyki 
zdrowotnej 
na terenie 

szkoły1) 

% 
ogółem % 

z tego: 

w szkole 

w budynku 
należącym do 
innej szkoły 
(w zespole 

szkół) 

OGÓŁEM 985 693 70,4 571 122 292 29,6 

z tego: 
w mieście  529 483 91,3 374 109 46 8,7 

na wsi 456 210 46,1 197 13 246 53,9 

Szkoła podstawowa 645 402 62,3 389 13 243 37,7 

z tego: 
w mieście  227 219 96,5 207 12 8 3,5 

na wsi 418 183 43,8 182 1 235 56,2 

Liceum 108 92 85,2 63 29 16 14,8 

z tego: 
w mieście  102 89 87,3 62 27 13 12,7 

na wsi 6 3 50,0 1 2 3 50,0 

Technikum 108 92 85,2 66 26 16 14,8 

z tego: 
w mieście  94 82 87,2 58 24 12 12,8 

na wsi 14 10 71,4 8 2 4 28,6 

Branżowa I stopnia 82 68 82,9 19 49 14 17,1 

z tego: 
w mieście  71 60 84,5 18 42 11 15,5 

na wsi 11 8 72,7 1 7 3 27,3 

Szkoła specjalna 42 39 92,9 34 5 3 7,1 

z tego: 
w mieście  35 33 94,3 29 4 2 5,7 

na wsi 7 6 85,7 5 1 1 14,3 
 
1) Świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami były realizowane w innym pomieszczeniu na terenie szkoły lub w gabinetach poza 
szkołą (np. przychodnia, ośrodek zdrowia). 
 

 
 
1) Gabinety profilaktyki zdrowotnej oraz gabinety profilaktyki zdrowotnej w budynku należącym do innej szkoły (w zespole szkół).  

96,5%
87,3% 87,2% 84,5%

94,3%

43,8%
50,0%

71,4% 72,7%
85,7%

szkoła podstawowa liceum technikum branżowa I stopnia szkoła specjalna

Odsetek szkół posiadających  dostęp do gabinetów profilaktyki zdrowotnej1)

miasto wieś
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6. Udział pielęgniarek i higienistek szkolnych 
w realizacji grupowej profilaktyki fluorkowej 

Ze względu na czas pandemii i trudności organizacyjne oraz nieobecność uczniów na zajęciach 
stacjonarnych w roku szkolnym 2020/2021 w wielu szkołach nie można było przeprowadzić 
zaplanowanych zabiegów fluoryzacji.  

W szkołach podstawowych (bez szkół specjalnych) została przeprowadzona grupowa profilaktyka 
fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów u 5 156 uczniów (spadek w stosunku do roku 
ubiegłego o 95,5%). Z tego w szkołach publicznych fluoryzacją objęto 4 944 uczniów, natomiast w 
niepublicznych 212. W szkołach usytuowanych w miastach wykonano to świadczenie u 1 823 dzieci, 
a na wsi u 3 333. 

6.1. Uczniowie szkół podstawowych (bez szkół specjalnych) objęci profilaktyką fluorkową metodą 
nadzorowanego szczotkowania zębów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 
szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 

Uczniowie, u których przeprowadzono  profilaktykę fluorkową 

razem: 

z tego: 

w mieście na wsi 

OGÓŁEM 5 156 1 823 3 333 

Szkoły podstawowe publiczne 4 944 1 823 3 121 

Szkoły podstawowe niepubliczne 212  - 212 

 

 

  

4 944

212

szkoły podstawowe
publiczne

szkoły podstawowe
niepubliczne

Liczba uczniów, u których 
przeprowadzono profilaktykę fluorkową 

według TYPU SZKOŁY

1 823

3 333

w mieście na wsi

Liczba uczniów, u których 
przeprowadzono profilaktykę fluorkową 

według LOKALIZACJI
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7.  Udział pielęgniarek i higienistek szkolnych 
w realizacji edukacji zdrowotnej 

Programy edukacji zdrowotnej były realizowane w większości szkół wszystkich typów. Jednak z uwagi 
na pandemię zaobserwowano znacznie mniejszą ilość przeprowadzonych programów. Według danych 
otrzymanych od podmiotów sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, 
w roku szkolnym 2020/2021 programami prowadzonymi przez pielęgniarki szkolne objęto 57,4% 
uczniów (57,6% uczniów szkół w mieście i 56,8% uczniów na wsi). 

 

7.1. Liczba uczniów objętych szkolnym programem edukacji zdrowotnej przez pielęgniarki i higienistki 
szkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 

Liczba 
uczniów 
ogółem  
w szkole 

Uczniowie 
objęci 

szkolnym 
programem 

edukacji 
zdrowotnej 

% 

z tego: 

w mieście na wsi 

liczba 
uczniów 
w szkole 

uczniowie 
objęci 

programem 
% 

liczba 
uczniów 
w szkole 

uczniowie 
objęci 

programem 
% 

OGÓŁEM 252 820 145 078 57,4 178 793 103 045 57,6 74 027 42 033 56,8 

Szkoła 
podstawowa 

169 297 98 416 58,1 99 954 59 258 59,3 69 343 39 158 56,5 

Liceum 29 722 16 112 54,2 29 191 15 787 54,1 531 325 61,2 

Technikum 37 065 20 154 54,4 34 460 18 420 53,5 2 605 1 734 66,6 

Branżowa I stopnia 11 986 6 850 57,2 10 973 6 348 57,9 1 013 502 49,6 

Szkoła specjalna 4 750 3 546 74,7 4 215 3 232 76,7 535 314 58,7 

 
 
 

 

  

59,3%
54,1% 53,5% 57,9%

76,7%

56,5% 61,2%
66,6%

49,6%

58,7%

szkoła
podstawowa

liceum technikum branżowa I stopnia szkoła specjalna

Udział procentowy liczby uczniów objętych szkolnym programem edukacji zdrowotnej 
w ogólnej liczbie uczniów w mieście i na wsi

miasto wieś
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8. Porady udzielone uczniom w ramach opieki czynnej 
oraz w przypadku nagłych zachorowań 

Z powodu pandemii Covid-19, co za tym idzie częstą nieobecnością uczniów na zajęciach stacjonarnych 
w roku szkolnym 2020/2021 zaobserwowano duży spadek (48%) liczby uczniów objętych opieką 
czynną oraz udzielonych im porad. Podobna sytuacja dotyczy opieki nad uczniami w przypadku nagłych 
zachorowań (spadek o 40,7%). 

W roku szkolnym 2020/2021 na 252 820 uczniów ogółem w szkole opieką czynną zostało objętych 
19 381 uczniów (7,7%). Udzielono im 44 108 porad, z tego 34 086 w mieście (77,3%) oraz  10 022 porad 
na wsi (22,7 %). W poprzednim roku szkolnym objętych opieką czynną było 14,7% uczniów wszystkich 
typów szkół. 

Poza szkołami specjalnymi, gdzie odsetek uczniów korzystających z tego typu porad, z uwagi 
na specyfikę szkoły, był największy (prawie 35,5%) w pozostałych typach szkół wyniósł od 5,6% 
do 7,6%. Średnio na 1 ucznia przypadały 2,3 porady.  

 

8.1. Porady udzielone uczniom w ramach opieki czynnej sprawowanej przez pielęgniarki i higienistki 
szkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 

Liczba 
uczniów  
w szkole 
ogółem 

z tego: 
Uczniowie objęci 

opieką czynną 

z tego: 

w mieście na wsi 

w mieście na wsi 

liczba 
uczniów 

liczba 
porad 

liczba 
uczniów 

liczba 
porad 

liczba 
uczniów 

liczba 
porad 

OGÓŁEM 252 820 178 793 74 027 19 381 44 108 13 798 34 086 5 583 10 022 

Szkoła podstawowa 169 297 99 954 69 343 12 857 22 683 7 879 14 917 4 978 7 766 

Liceum 29 722 29 191 531 1 585 2 537 1 544 2 477 41 60 

Technikum 37 065 34 460 2 605 2 578 3 923 2 268 3 350 310 573 

Branżowa I stopnia 11 986 10 973 1 013 676 1 311 603 1 182 73 129 

Szkoła specjalna 4 750 4 215 535 1 685 13 654 1 504 12 160 181 1 494 

 

7,9% 5,3% 6,6% 5,5%

35,7%

7,2% 7,7%
11,9% 7,2%

33,8%

szkoła
podstawowa

liceum technikum branżowa I stopnia szkoła specjalna

Udział procentowy liczby uczniów, którym udzielono porad w ramach opieki czynnej 
w ogólnej liczbie uczniów w mieście i na wsi

miasto wieś
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Z powodu nagłych zachorowań do gabinetów profilaktycznych zgłosiło się 41 596 uczniów, co stanowi  
16,5% ogółu uczniów. Pielęgniarki i higienistki szkolne udzieliły im 77 177 porad (średnio 2 porady na 
1 ucznia), z tego 68 914 w mieście (89,3%) oraz 8 263 porad na wsi (10,7%). 

We wszystkich typach szkół (za wyjątkiem szkół specjalnych) odsetek uczniów, którym udzielono 
porad w przypadku nagłych zachorowań, kształtował się w granicach 9,3% − 18,2%. 

 

8.2. Porady udzielone uczniom w przypadkach nagłych zachorowań przez pielęgniarki i higienistki szkolne 
w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 

Liczba 
uczniów  
w szkole 
ogółem 

z tego: Opieka nad uczniami 
w przypadku nagłych 

zachorowań 

z tego: 

w mieście na wsi 

w mieście na wsi 

liczba 
uczniów 

liczba 
porad 

liczba 
uczniów 

liczba 
porad 

liczba 
uczniów 

liczba 
porad 

OGÓŁEM 252 820 178 793 74 027 41 596 77 177 36 424 68 914 5 172 8 263 

Szkoła podstawowa 169 297 99 954 69 343 30 755 54 097 26 304 47 039 4 451 7 058 

Liceum 29 722 29 191 531 2 764 4 461 2 703 4 297 61 164 

Technikum 37 065 34 460 2 605 4 410 6 311 3 965 5 610 445 701 

Branżowa I stopnia 11 986 10 973 1 013 1 489 2 448 1 340 2 195 149 253 

Szkoła specjalna 4 750 4 215 535 2 178 9 860 2 112 9 773 66 87 

 

  

26,3%

9,3%
11,5% 12,2%

50,1%

6,4% 11,5%
17,1% 14,7% 12,3%

szkoła
podstawowa

liceum technikum branżowa I stopnia szkoła specjalna

Udział procentowy liczby uczniów, którym udzielono porad w przypadkach
nagłych zachorowań w ogólnej liczbie uczniów w mieście i na wsi

miasto wieś
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9. Realizacja testów przesiewowych 

 

W stosunku do ubiegłego roku, w roku szkolnym 2020/2021, w związku z pandemią Covid-19, 
zmniejszył się odsetek liczby uczniów, u  których przeprowadzono testy przesiewowe z 82,8% 
do 70,9% (w roku szkolnym 2018/2019 stanowił 99,2%). 

Odsetek uczniów zbadanych w ramach testów przesiewowych w poszczególnych typach szkół 
kształtował się na poziomie 41% − 88%. Pod względem lokalizacji (z wyjątkiem szkoły specjalnej) więcej 
testów wykonano na wsi.   

Największy odsetek przebadanych uczniów według etapów edukacji dotyczył rocznego 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – 91,8%. Najmniej uczniów przebadano  w ostatniej 
klasie szkoły ponadpodstawowej – 33%. 

 

9.1. Wykonanie testów przesiewowych w podziale na rodzaj szkoły w województwie kujawsko-
pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 

Wykonanie testów 
przesiewowych 

z tego: 

w mieście na wsi 

liczba uczniów 
podlegających 

badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych 
% 

liczba uczniów 
podlegających 

badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych 
% 

liczba uczniów 
podlegających 

badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych 
% 

OGÓŁEM 108 797 77 156 70,9 77 541 51 198 66,0 31 256 25 958 83,0 

Szkoła podstawowa 71 347 58 122 81,5 42 005 33 679 80,2 29 342 24 443 83,3 

Liceum 14 468 5 905 40,8 14 219 5 717 40,2 249 188 75,5 

Technikum 14 973 8 140 54,4 13 978 7 349 52,6 995 791 79,5 

Branżowa I stopnia 6 146 3 352 54,5 5 645 2 942 52,1 501 410 81,8 

Szkoła specjalna 1 863 1 637 87,9 1 694 1 511 89,2 169 126 74,6 

 

 

80,2%

40,2%

52,6% 52,1%

89,2%
83,3%

75,5% 79,5% 81,8%
74,6%

szkoła podstawowa liceum technikum branżowa I stopnia szkoła specjalna

Udział procentowy uczniów zbadanych w liczbie uczniów podlegających 
testom przesiewowym w mieście i na wsi według typu szkoły

miasto wieś
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9.2. Wykonanie testów przesiewowych według etapów edukacji w województwie kujawsko-pomorskim 
w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 

Wykonanie testów 
przesiewowych 

z tego: 

w mieście na wsi 

liczba uczniów 
podlegających 

badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych 
% 

liczba uczniów 
podlegających 

badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych 
% 

liczba uczniów 
podlegających 

badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych 
% 

OGÓŁEM 108 797 77 156 70,9 77 541 51 198 66,0 31 256 25 958 83,0 

Roczne obowiązkowe 
przygotowanie 
przedszkolne 

15 057 13 815 91,8 8 058 7 567 93,9 6 999 6 248 89,3 

Klasa III szkoły 
podstawowej 

19 529 17 534 89,8 12 048 10 846 90,0 7 481 6 688 89,4 

Klasa V szkoły 
podstawowej 

11 513 8 064 70,0 6 904 4 578 66,3 4 609 3 486 75,6 

Klasa VII szkoły 
podstawowej 

26 333 19 649 74,6 15 969 11 552 72,3 10 364 8 097 78,1 

Klasa I szkoły 
ponadpodstawowej 

20 005 12 688 63,4 19 001 11 782 62,0 1 004 906 90,2 

Ostatnia klasa szkoły 
ponadpodstawowej  
- do ukończenia 19 roku życia 

16 360 5 406 33,0 15 561 4 873 31,3 799 533 66,7 

 
 
 
 

 
  

93,9%
90,0%

66,3%

72,3%

62,0%

31,3%

89,3% 89,4%

75,6% 78,1%

90,2%

66,7%

roczne obowiązkowe
przygotowanie
przedszkolne

klasa III szkoły
podstawowej

Klasa V szkoły
podstawowej

klasa VII szkoły
podstawowej

klasa I szkoły
ponadpodstawowej

ostatnia klasa szkoły
ponadpodstawowej

Udział procentowy uczniów zbadanych w liczbie uczniów podlegających
testom przesiewowym według etapów edukacji

miasto wieś



14  

 

10. Profilaktyczne badania lekarskie 

 

W roku szkolnym 2020/2021 profilaktycznym badaniom lekarskim podlegało 97 284 uczniów. Liczba 
uczniów zbadanych wyniosła 39 279, co stanowi 40,4% uczniów podlegających badaniom. Zbadano 
33,9% uczniów w szkołach miejskich oraz 57,4% w szkołach wiejskich.  

Zmniejszył się odsetek liczby uczniów, u  których przeprowadzono profilaktyczne badania lekarskie 
w stosunku do liczby uczniów podlegających badaniu z 59,5% w roku szkolnym 2019/2020 do 40,4% 
w roku szkolnym 2019/2020 (89,5% w roku szkolnym 2018/2019). 

Według typów szkół największy odsetek uczniów przebadanych w stosunku do podlegających badaniu  
dotyczył szkół podstawowych – 53,3%, oraz szkół specjalnych – 52,1%, najmniejszy odnotowano 
w liceum – 12,8%. 

Według etapów edukacji największy odsetek przebadanych dotyczył rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego – 68,4%, najmniej uczniów przebadano w ostatniej klasie szkoły 
ponadpodstawowej – 17,2 % oraz w I klasie szkoły ponadpodstawowej – 19,9 %.  

 

10.1. Profilaktyczne badania lekarskie w podziale na rodzaj szkoły w województwie kujawsko-pomorskim 
w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj  
szkoły 

Profilaktyczne badania lekarskie 
z tego: 

w mieście na wsi 

liczba  
uczniów 

podlegających 
badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych1) 
% 

liczba  
uczniów 

podlegających 
badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych1) 
% 

liczba  
uczniów 

podlegających 
badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych1) 
% 

OGÓŁEM 97 284 39 279 40,4 70 637 23 971 33,9 26 647 15 308 57,4 

Szkoła 
podstawowa 

60 137 32 063 53,3 35 377 17 383 49,1 24 760 14 680 59,3 

Liceum 14 468 1 856 12,8 14 219 1 801 12,7 249 55 22,1 

Technikum 14 973 3 041 20,3 13 978 2 697 19,3 995 344 34,6 

Branżowa I stopnia 6 146 1 506 24,5 5 645 1 314 23,3 501 192 38,3 

Szkoła specjalna 1 560 813 52,1 1 418 776 54,7 142 37 26,1 

 
1) Na podstawie zwróconych kart badania profilaktycznego wypełnionych przez lekarza POZ. 

 

  

49,1%

12,7% 19,3% 23,3%

54,7%
59,3%

22,1%
34,6%

38,3%

26,1%

szkoła podstawowa liceum technikum branżowa I stopnia szkoła specjalna

Udział procentowy liczby uczniów zbadanych w liczbie uczniów
podlegających profilaktycznym badaniom lekarskim w podziale na rodzaj szkoły

miasto wieś
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10.2. Profilaktyczne badania lekarskie według etapów edukacji w województwie kujawsko-pomorskim 
w roku szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 

Profilaktyczne badania lekarskie 
z tego: 

w mieście na wsi 

liczba  
uczniów 

podlegających 
badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych1) 
% 

liczba  
uczniów 

podlegających 
badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych1) 
% 

liczba  
uczniów 

podlegających 
badaniu 

liczba 
uczniów 

zbadanych1) 
% 

OGÓŁEM 97 284 39 279 40,4 70 637 23 971 33,9 26 647 15 308 57,4 

Roczne obowiązkowe 
przygotowanie 
przedszkolne 

15 057 10 296 68,4 8 058 5 438 67,5 6 999 4 858 69,4 

Klasa III szkoły 
podstawowej 

19 529 12 102 62,0 12 048 7 369 61,2 7 481 4 733 63,3 

Klasa VII szkoły 
podstawowej 

26 333 10 072 38,2 15 969 4 957 31,0 10 364 5 115 49,4 

Klasa I szkoły 
ponadpodstawowej 

20 005 3 990 19,9 19 001 3 610 19,0 1 004 380 37,8 

Ostatnia klasa szkoły 
ponadpodstawowej  
- do ukończenia 19 roku życia 

16 360 2 819 17,2 15 561 2 597 16,7 799 222 27,8 

 
1) Na podstawie zwróconych kart badania profilaktycznego wypełnionych przez lekarza POZ. 

 

 

 

  

67,5%
61,2%

31,0%

19,0%
16,7%

69,4%
63,3%

49,4%

37,8%

27,8%

roczne obowiązkowe
przygotowanie
przedszkolne

klasa III szkoły
podstawowej

klasa VII szkoły
podstawowej

klasa I szkoły
ponadpodstawowej

ostatnia klasa szkoły
ponadpodstawowej

Udział procentowy liczby uczniów zbadanych w liczbie uczniów podlegających 
profilaktycznym badaniom lekarskim według etapów edukacji

miasto wieś
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11. Opieka stomatologiczna nad uczniami w szkołach 

 

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje: 

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

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

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.  
Niespełna 12% szkół miało dostęp do gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły lub dentobusu,  
35% zapewniało opiekę w podmiocie leczniczym, natomiast 53% szkół nie miało podpisanej umowy na 
realizację świadczeń stomatologicznych. 

 

11.1. Miejsce realizacji świadczeń stomatologicznych w województwie kujawsko-pomorskim w roku 
szkolnym 2020/2021 

Rodzaj szkoły 

Miejsce realizacji świadczeń 

gabinet stomatologiczny 
w szkole 

gabinet stomatologiczny 
w podmiocie leczniczym 

dentobus 
brak umowy  

na realizację świadczeń 
stomatologicznych 

OGÓŁEM 94 345 23 523 

 
z tego: 
 

w mieście  76 188 7 258 

na wsi 18 157 16 265 

Szkoła podstawowa 78 219 14 334 

 
z tego: 
 

w mieście  62 72 3 90 

na wsi 16 147 11 244 

Liceum 8 46 1 53 

 
z tego: 
 

w mieście  7 45 1 49 

na wsi 1 1  - 4 

Technikum 4 38 3 63 

 
z tego: 
 

w mieście  4 33 1 56 

na wsi  - 5 2 7 

Branżowa I stopnia 4 27 3 48 

 
z tego: 
 

w mieście  3 24 1 43 

na wsi 1 3 2 5 

Szkoła specjalna  - 15 2 25 

 
z tego: 
 

w mieście   - 14 1 20 

na wsi  - 1 1 5 

 


	1.  Wprowadzenie
	2.  Zakres i organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
	3.  Rodzaj szkoły i lokalizacja
	3.1. Liczba szkół objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w województwie kujawsko-pomorskim według rodzaju i lokalizacji w roku szkolnym 2020/2021

	4. Liczba uczniów pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych
	4.1. Liczba uczniów w szkołach w podziale na miasto i wieś w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021
	4.2. Liczba uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021

	5.  Miejsce realizacji świadczeń
	5.1. Dostęp do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021

	6. Udział pielęgniarek i higienistek szkolnych w realizacji grupowej profilaktyki fluorkowej
	6.1. Uczniowie szkół podstawowych (bez szkół specjalnych) objęci profilaktyką fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021

	7.  Udział pielęgniarek i higienistek szkolnych w realizacji edukacji zdrowotnej
	7.1. Liczba uczniów objętych szkolnym programem edukacji zdrowotnej przez pielęgniarki i higienistki szkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021

	8. Porady udzielone uczniom w ramach opieki czynnej oraz w przypadku nagłych zachorowań
	8.1. Porady udzielone uczniom w ramach opieki czynnej sprawowanej przez pielęgniarki i higienistki szkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021
	8.2. Porady udzielone uczniom w przypadkach nagłych zachorowań przez pielęgniarki i higienistki szkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021

	9. Realizacja testów przesiewowych
	9.1. Wykonanie testów przesiewowych w podziale na rodzaj szkoły w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021
	9.2. Wykonanie testów przesiewowych według etapów edukacji w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021

	10. Profilaktyczne badania lekarskie
	10.1. Profilaktyczne badania lekarskie w podziale na rodzaj szkoły w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021
	10.2. Profilaktyczne badania lekarskie według etapów edukacji w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021

	11. Opieka stomatologiczna nad uczniami w szkołach
	11.1. Miejsce realizacji świadczeń stomatologicznych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021


