
…………………………………..       ………………………………. 
(Pieczęć placówki medycznej)        (miejscowość i data) 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO 

 

od lekarza specjalisty……………………………………………………. 

 
dla ucznia wymagającego nauczania indywidualnego lub indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego z uwagi na stan zdrowia(właściwe podkreślić): 

 utrudniający uczęszczanie do szkoły, 

 uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły. 

 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie 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. 2008 nr 173 poz. 1072 

 

 

I. Dane osobowe pacjenta: 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………… …………………………... 

 

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….. 

 

PESEL………………………………………………………………………………………….. 

 

Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………….. 

 

 

II. Stan zdrowia pacjenta 

 

1. Choroba główna oraz choroby współwystępujące wg Międzynarodowej 

Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

2. Zastosowane leczenie: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



3. Ocena wyniku leczenia i rokowania: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

III. Wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których pacjent wymaga nauczania 

indywidualnego lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

 

IV. Określenie czasu nauczania indywidualnego lub indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego (nie krótszy niż 30 dni): 

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

 

V. Określenie miejsca nauczania indywidualnego lub indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego: (właściwe podkreślić): 

 

 w miejscu zamieszkania (w domu  lub placówce opiekuńczo-wychowawczej), 

 na terenie szkoły w odrębnym pomieszczeniu. 

 

 

VI. Czy pacjent może brać udział w zajęciach edukacyjnych z klasą lub zespołem 

wychowawczym  

w przedszkolu? 

 NIE 

 TAK 

 

Zakres w jakim dziecko może brać udział w zajęciach edukacyjnych z klasą lub zespołem 

wychowawczym w przedszkolu: 

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

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

 

 

 
 ………………………………………….. 

 (pieczątka i podpis lekarza) 
 

 

 
 

 

 

 

Informujemy, że tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wynosi: 

1) dla dzieci przedszkolnych roczne przygotowanie przedszkolne-od 4 do 6 godzin, 

2) dla uczniów klas I-III szkoły  podstawowej – od 6 do 8 godzin, 

3) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej -od 8 do 10 godzin, 

4) dla uczniów gimnazjum- od 10 do 12 godzin, 

5) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych- od 12 do 16 godzin. 


