
Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora  nr 4/2016 

 

……………………………………                                                   
(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej) 

 
 

 

 

Z A Ś W I A D C Z E N I E     L E K A R S K I E 

 

dla potrzeb Zespołu Orzekającego 

 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim 
rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173 poz. 1072) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

data urodzenia …………………………. w ………………………………………………………… 

 

zamieszkały (a) w …………………………………………………………………………………… 

      (adres)   

 

 

Część A (wypełnia się dla uczniów, w stosunku do których będzie prowadzone postępowanie 

orzekające w jakiejkolwiek formie tj. dotyczące kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wczesnego wspomagania rozwoju). 

 

1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (§ 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia) 

Choroba główna oraz choroby współwystępujące 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Opis przebiegu choroby i dotychczasowego leczenia 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Ocenia wyniku leczenia i rokowania 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



Część B (wypełnia się tylko dla uczniów ubiegających się o indywidualne nauczanie) 

 

2. Stwierdzenie czy uczeń wymaga indywidualnego nauczania (proszę podkreślić właściwą 

odpowiedź) 

 

    TAK    NIE 

 

ze względu na stan zdrowia * : 

a) uniemożliwiający 

b) znacznie utrudniający  

uczęszczanie do szkoły w okresie ** ………………………………………………………………… 

 

 

W przypadku stanu zdrowia znacznie utrudniającego uczęszczanie do szkoły lub przedszkola w 

jakim zakresie nauczanie indywidualne powinno być realizowane *** 

 

a) W domu z możliwością uczestniczenia w wybranych zajęciach z grupą na terenie szkoły / 

przedszkola (określić rodzaj zajęć)  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole lub przedszkolu z możliwością 

uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach lekcyjnych z grupą (określić rodzaj zajęć)  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ocena możliwości dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku ucznia szkoły 

kształcącej w zawodzie) (§ 6 ust. 5 rozporządzenia) / wypełnia lekarz medycyny pracy/ 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………….    ………………………………………… 
          (miejscowość, data)         pieczątka i podpis lekarza prowadzącego 

 

 
 

 

 

* właściwe podkreślić 

** nie krótszy niż 30 dni (dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 

rok szkolny) 

*** właściwe podkreślić 


