


z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadcze6 ortodoncji, 
będzie sprawowana w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów. 

3. Opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie świadcze6 ogólnostomatologicznych dla
dzieci i młodzieży do uk01\czenia 18 roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich 
uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgoda musi być wyrażona przed udzieleniem 
świadczenia zdrowotnego. 

4. Podmiot prowadzi sprawy związane z dokumentowaniem i sprawozdawaniem realizacji opieki
stomatologicznej, zgodnie z art. 26 Ustawy. 

5. Dyrektorzy Szkół:

a) udostępnią nieodpłatnie infrastrukturę szkoły dla celów przeprowadzenia edukacji zdrowotnej 
jamy ustnej prowadzonej przez lekarzy dentystów oraz higienistki stomatologiczne Podmiotu; 

b) wspólnie z higienistką szkolną lub pielęgniarką szkolną będą współpracować w zakresie
przekazywania niezbędnych informacji dotyczących opieki stomatologicznej nad uczniami rodzicom 
podczas zebrm\ z rodzicami, drogą elektroniczną, na stronie internetowej Szkól, na tablicach 
informacyjnych w Szkołach; 

c) udzielą pomocy w zebraniu niezbędnych zgód oraz sprzeciwów od rodziców oraz uczniów
pełnoletnich. 

§ 5. Uczniowie Szkól będą korzystać ze świadcze1\ w zakresie leczenia stomatologicznego
w gabinetach dentystycznych, o którym mowa w §3 ust. 1, poza kolejnością. 

§ 6. Zgodnie z a1t. 24 ust. I Ustawy, opieka stomatologiczna jest finansowana ze środków ujętych
w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. 

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
za wyjątkiem zmiany harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust.2, którego zmiana następuje po 
pisemnym poinformowaniu Gminy. 

§ 8. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów Ustawy.

§ 9. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy
Ustawy. 

§ 10. Porozumienie zawierane jest na czas określony do dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 11. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 3 miesięcznego terminu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 12. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania porozumienia przez Podmiot, Gmina
może wypowiedzieć Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 13. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy,jeden
dla Podmiotu. 

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 12 września 2019 r.
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