
 
…………….…………………………….……… 
pieczęć zakładu opieki zdrowotnej 

 
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE1 

o stanie zdrowia dziecka lub ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego 
w związku z indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 

lub indywidualnym nauczaniem 

 
Podstawa prawna: § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii 
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1743) 

 
Imię i nazwisko dziecka/ucznia ........................................................................................................ 

data ur. .................................................w ……............................ 

 
Bardzo prosimy o czytelne pismo. 

 
1. Oznaczenie alfanumeryczne zgodne z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów 

Zdrowotnych (ICD)2 : …………………………………………………………………………………………….…………………..……………………… 

 
2. Rozpoznanie choroby lub innej przyczyny zdrowotnej powodującej, że stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie 

utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły: 
 
……....…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

……....…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

3. Objawy:  
……....…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

……....…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

……....…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

……....…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

4. Ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka/ucznia, wynikające z choroby lub innej przyczyny zdrowotnej która uniemożliwia lub 
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły: 

 
……....…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

……....…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

……....…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

……....…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

 
5. Przewidywany okres, w tym dokładna data zakończenia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego/indywidualnego nauczania – nie krótszy niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub 
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły3: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
1 Zaświadczenie wydaje lekarz specjalista lub lekarz POZ na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. 
2 Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe. 
3 Należy wstawić konkretną datę. 



6. Stan zdrowia dziecka/ucznia (właściwe podkreślić)4: 
 

znacznie utrudnia 
uczęszczanie do przedszkola/szkoły 

uniemożliwia 
uczęszczanie do przedszkola/szkoły 

 
 
 
 

…………………………………………………….. 
miejscowość, data 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
pieczątka i podpis lekarza 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dodatkowa ważna informacja dotycząca indywidulanego nauczania 

 
Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – tylko 6 - 8 godzin tygodniowo zajęć z nauczycielami. 
Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – tylko 8 - 10 godzin tygodniowo zajęć z nauczycielami. 
Dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – tylko 10 - 12 godzin tygodniowo zajęć z nauczycielami. 
 

Zgodnie z przepisami5, jeśli stan zdrowia dziecka: 

Kontakt ze szkołą 
znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły 
uniemożliwia 

uczęszczanie do szkoły 

Dyrektor szkoły, podejmuje działania umożliwiające kontakt 
ucznia z uczniami w oddziale szkolnym, np.: zaproszenie na 
imprezę lub uroczystość szkolną lub klasową, kontakt on-line. 

TAK TAK 

Uczeń może mieć nauczanie indywidualne zorganizowane na 
terenie szkoły w odrębnym pomieszczeniu z nauczycielem. 

TAK NIE 

Na zasadach dobrowolności, jako „wolny słuchacz” uczeń 
może brać udział w wybranych (przez ucznia) lekcjach razem z 
klasą. 

TAK NIE 

Może w szkole uczestniczyć w zajęciach z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (zajęciach specjalistycznych, 
terapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, innych 
potrzebnych uczniowi, np. z psychologiem). 

TAK NIE 

Może w szkole uczestniczyć w zajęciach z zakresu doradztwa 
zawodowego. 

TAK NIE 

Może w szkole uczestniczyć w zajęciach rozwijających 
zainteresowania. 

TAK NIE 

Może w szkole uczestniczyć w zajęciach rozwijających 
uzdolnienia. 

TAK NIE 

Może w szkole uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych. TAK NIE 

Szanowny Lekarzu … zdecyduj i zaznacz w pkt 6. 

 
4 Właściwe podkreślić. 
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616 i z 2020 r. poz. 1537 oraz z 2021 r poz. 1571) 


