
………………………………… ………………………………..
pieczątka przychodni lekarskiej           miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE  
O STANIE ZDROWIA DZIECKA

w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie*:

a. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
b. nauczania indywidualnego 

Zaświadczenie wydaje się  dla Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 2 w celu wydania orzeczenia na
podstawie art. 127 ust.20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe zgodnie z rozporządzeniem MEN 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  poz.  1743), rozporządzenie  MEN  z  dnia  28  sierpnia  2014  r.  w  sprawie  indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1157,  rozporządzeniem MEN  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.z 2017 poz.1616), rozporządzeniem MEN z 28 sierpnia
2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.z 2017 poz.1656)

...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

................................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia dziecka)

1. Rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, 
zgodnym z aktualnie obowiązującą klasyfikacją ICD:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Wynikające z choroby ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają 
lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

2. Indywidualne nauczanie odbywa się   w miejscu pobytu dziecka    w okresie 
(nie krótszy niż 30 dni)
od ......................................... do .........................................

3. Stan zdrowia dziecka*: 
 uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola/szkoły
 znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły **

4. Uzasadnienie nauczania indywidualnego
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

……………………………………...
                                                              (pieczątka i podpis lekarza)

*  właściwe podkreślić

**  Zgodnie z ww. podstawami prawnymi w przypadku dzieci/uczniów objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym/
indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły Dyrektor, uwzględniając
aktualny  stan  zdrowia  dziecka/ucznia  oraz  wnioski  nauczycieli  z  obserwacji  w celu  zapewnienia  pełnego osobowego rozwoju
dziecka/ucznia,  integracji  ze środowiskiem i ułatwieniem powrotu dziecka/ucznia do środowiska  rówieśniczego w uzgodnieniu
z rodzicami dziecka/ucznia podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka/ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z grupą
rówieśniczą  umożliwia  dziecku/  uczniowi  udział  w  zajęciach  rozwijających  zainteresowania  i  uzdolnienia,  uroczystościach
i imprezach przedszkolnych/szkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego/zajęciach edukacyjnych.


