
REGULAMIN WARSZTATÓW AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU 

I. NAZWA I ORGANIZACJA WARSZTATÓW

          §1 

1. Organizatorem Warsztatów Akademia Zdrowego Uśmiechu jest Akademia Zdrowego 
Uśmiechu Ewa Borczyk, z siedzibą w Katowicach ul. Czajek 5A 40-533, NIP 739125458. 

2. Warsztaty Akademia Zdrowego Uśmiechu zajmują się prowadzeniem w przedszkolach na 
terenie Śląska prozdrowotnych warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki jamy ustnej.

II. CELE I ZADANIA WARSZTATÓW

§2 

Cele działalności warsztatów Akademia Zdrowego Uśmiechu to przede wszystkim: 

1. Zapoznanie dzieci z prawidłową higieną jamy ustnej. 

2. Adaptacja dzieci do wizyt w gabinecie stomatologicznym. 

3. Rozszerzenie zakresu edukacji wczesnoszkolnej o tematykę prozdrowotną.

4. Rozwiązanie problemów logopedycznych związanych z nieprawidłowościami 

w uzębieniu. 

5. Zapoznanie się z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID.

Realizacja programu odbywa się w formie:  

       1. Program ma charakter pogadanki prozdrowotnej z zakresu profilaktyki jamy ustnej, z 
wykorzystaniem rekwizytów ułatwiających przyswajanie dzieciom wiedzę z zakresu prawidłowej 
higieny jamy ustnej.

III. OBOSTRZENIA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW ORAZ
PRZEDSZKOLAKÓW PODCZAS TRWANIA PANDEMII WIRUSA COVID

§3 

1. Asystentka przeprowadzająca warsztaty zabezpieczona jest w sterylną odzież medyczną; fartuch, 
przyłbicę, maseczkę oraz jednorazowe rękawiczki.

2. Asystentki przeprowadzające warsztaty są systematycznie poddawane profesjonalnym 
wymazowym testom antygenowym AG wykrywającym koronawirusa.

3. Asystentki przeprowadzające warsztaty są wpisane na listę oczekujących na szczepienie 
przeciwko wirusowi COVID.



IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

    §4 

Zajęcia odbywają się w placówkach, które zgłosiły chęć udziału w warsztatach, drogą mailową na 
adres ewaborczyk@me.com  lub warsztatydentolandia@gmail.com, pisemnie na adres : ul. Czajek 
5/1 40-533 Katowice, bądź telefonicznie na numer telefonu: 602 437 976.

Przedstawiciel placówki szkolnej zobowiązany jest do zebrania pisemnych zgód rodziców na udział
dzieci we wstępnych badaniach stanu uzębienia przez dyplomowaną asystentkę stomatologiczną.
(zgody są wysyłane do przedszkola drogą mailową w dniu umówienia terminu warsztatów.)

1. Dyrekcja zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem warsztatów Akademii Zdrowego 
Uśmiechu. Brak akceptacji któregokolwiek z punktów zobowiązuje Dyrektora placówki do 
poinformowania przedstawiciela Akademii Zdrowego Uśmiechu.

2. Placówka zobowiązana jest rozliczyć się za wszystkie przeprowadzone zabiegi fluoryzacji, które 
zostały wykonane w dniu warsztatów. Procedura powinna odbyć się po zakończeniu akcji 
zdrowotnej. 

V. ETAPY WARSZTATÓW 

§5 

1. Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z procedurami leczenia oraz podstawowymi 
zabiegami profilaktycznymi, tj. fluoryzacja, ozonowanie, lakowanie. 

2. Dodatkowo dzieci uczą się na modelach prawidłowego szczotkowania zębów oraz zdrowych
nawyków żywieniowych. 

3. Wszystkie dzieci otrzymują drobne upominki w postaci lusterka stomatologicznego, co 
zachęca do współpracy. (Dzieci, u których z przyczyn niezależnych od Pracowników 
Akademii Zdrowego Uśmiechu nie zostało przeprowadzone badanie stanu uzębienia nie 
otrzymują lusterka) 

4. Po zakończonej pogadance z zakresu profilaktyki jamy ustnej następuje badanie stanu 
uzębienia dzieci, po którym na ręce przedszkola, dla rodziców, przekazany jest diagram z 
uzupełnionymi informacjami na temat stanu uzębienia dziecka, wypełniony przez 
dyplomowaną asystentkę stomatologiczną, który należy skonsultować z lekarzem 
stomatologiem. 

5. Dla rodziców dzieci, którzy wcześniej na formularzach zgód wyrazili taką chęć, istnieje 
możliwość poszerzenia badania o fluoryzację z pakietem upominków w postaci kalendarza 
szczotkowań, pasty i szczoteczki (zestaw ten może ulec zmianie - odpłatnie.) 

VI. REGULAMIN WARSZTATOWY 

§6 
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1. Warsztaty odbywają się w godzinach od 9:15 do 12:00 .
(W przypadku gdy czas trwania warsztatów się przedłuży, zespół przeprowadzający warsztaty ma 
prawo odmówić sprawdzenia stanu uzębienia dzieci, ze względu na zbyt małą ilość czasu. 
Wówczas placówka może umówić oddzielny, dodatkowy termin na samo badanie.) 

2. Udział dziecka w warsztatach jest dobrowolny
W przypadku gdy przedszkolak nie współpracuje, asystentka, (mimo podpisanej wcześniej przez 
rodzica zgody na udział w badaniu) nie ma obowiązku zmuszać dziecka do przeprowadzenia 
badania jamy ustnej.

3. U dzieci, u których poza badaniem została wykonana fluoryzacja nie powinny jeść ani pić 
przez 1 godzinę od zabiegu.

4. Jeśli jest bardzo duża liczba chętnych osób na fluoryzację, pracownicy Akademii Zdrowego 
Uśmiechu mają prawo do zmodyfikowania scenariusza warsztatów, wówczas asystentki 
stomatologiczne najpierw przeprowadzają fluoryzację a później dalszy ciąg warsztatów.

5. Z warsztatów i badania, oraz fluoryzacji mogą skorzystać dzieci, których rodzice wyrazili 
pisemną zgodę na udział w warsztatach przed ich rozpoczęciem. 

(W przypadku braku podpisanych zgód, do dnia odbycia się warsztatów, pracownicy Akademii 
Zdrowego Uśmiechu mogą odstąpić od przeprowadzenia badania u dzieci, które mimo obecności w 
tym dniu w placówce nie mają podpisanej zgody.) Rozliczenie za fluoryzację następuje tego 
samego dnia co warsztaty w formie gotówki lub przelewu na numer konta firmowego Akademii 
Zdrowego Uśmiechu ING Bank Śląski 80 1050 1214 1000 0097 3693 5298.

6. Osoba, która z ramienia placówki umawia termin organizacji warsztatów jest 
odpowiedzialna za ich sprawne przeprowadzenie, a mianowicie:
                   •   Odebranie maila i zebranie pisemnych zgód rodziców na udział dzieci w we 

            wstępnym badaniu stanu uzębienia dziecka przez dyplomowaną asystentkę 

            stomatologiczną.

 sprawne i punktualne rozpoczęcie Warsztatów.

 zapewnienie pracownikom Akademii Zdrowego Uśmiechu sali do przeprowadzenia 

Warsztatów z dostępem do prądu.

 zapewnienie odpowiedniej dyscypliny na sali podczas prelekcji. W przypadku, gdy 

pracownicy Placówki nie są w stanie uspokoić dzieci, osoby przeprowadzające 

Warsztaty mają prawo odmówić przeprowadzania dalszej prelekcji. 

 zapewnienie rodzicom dostępu do pełnej informacji oraz oferty (fluoryzacja) na 

temat warsztatów, a co za tym idzie do dokonania przez nich świadomego wyboru 
dotyczącego propozycji organizatora warsztatów (wybór między pakietem 
podstawowym a pakietem zawierającym fluoryzację), poprzedzającym wizytę 
pracowników Akademii Zdrowego Uśmiechu w placówce. 



 7.  Akademia Zdrowego Uśmiechu zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów

z przyczyn losowych. W takim wypadku ustala się nowy termin warsztatów. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7 

1. Warsztaty używają pieczęci o treści: 

AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU

   Ewa Borczyk 

UL. CZAJEK 5/A       40-533 KATOWICE 

  NIP 7391254581

2. Warsztaty prowadzą i przechowują swoją dokumentację zgodnie z przepisami wewnętrznymi.
3. Warsztaty prowadzą własną działalność badawczą.

 §8 

1. Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i muszą być 
zatwierdzone przez Organizatora Warsztatów Akademii Zdrowego Uśmiechu – Panią Ewę 
Borczyk. 

2. W przypadku pytań oraz zastrzeżeń prosimy o kontakt z organizatorem warsztatów:

Ewa Borczyk 

tel. 602 437 976 lub mail ewaborczyk@me.com


