
Pieczątka placówki służby zdrowia 

lub lekarza pracującego indywidualnie 

Nr identyfikacyjny REGON 

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 
o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego 

działającego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie 
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - 

pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173 poz. 1072 z dnia 30 września 2008 r.) 

 

 

Imię i nazwisko                                                                              ur.                                     

 

Adres zamieszkania:                                                                                                                

 

 

CZĘŚĆ A 

(wypełnia się dla dzieci i uczniów w stosunku, do których będzie przeprowadzone postępowanie orzekające  
w jakiejkolwiek formie tj. dotyczące kształcenia specjalnego albo indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego albo indywidualnego nauczania albo zajęć rewalidacyjno - wychowawczych albo wczesnego 
wspomagania rozwoju) 

 

1. Zaświadczenie o stanie zdrowia (§ 6 ust. 3 rozporządzenia) 

Choroba główna oraz choroby współwystępujące (diagnoza) 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

 

Opis przebiegu choroby i dotychczasowego leczenia, podjęta lub zalecana terapia: 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

 

Ocena wyniku leczenia i rokowania 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

 



CZĘŚĆ B 

wypełnia się jeżeli zaświadczenie lekarskie dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie: 

indywidualnego nauczania albo indywidualnego przygotowania przedszkolnego  

(§ 6 ust. 4 rozporządzenia) 

 

2. stan zdrowia dziecka / ucznia: * uniemożliwia  * znacznie utrudnia 

uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.  

                               (* proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 

3. okres w którym stan zdrowia dziecka / ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 
do przedszkola lub szkoły (nie krótszy niż 30 dni): 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

4.  rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodujące, ze stan zdrowia dziecka / ucznia 
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły                         
(objawy choroby, leki, inne czynniki uniemożliwiające bądź znacznie ograniczające prawidłowe 
funkcjonowanie ucznia w systemie klasowo - lekcyjnym np. senność, zaburzenia koncentracji uwagi, 
chwiejność nastrojów, agresja, podatność na infekcje...):                                                                                 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

5. zakres w jakim uczeń,któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać 
udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub 
indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole / zakres w jakim dziecko, któremu stan zdrowia 
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana 
jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub 
indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu:                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                        

miejscowość, data         pieczęć i podpis lekarza 

 

WAŻNE: w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do 

               wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające 

               możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy. 

(§ 6 ust. 5 rozporządzenia) 


