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........................................................    ................................................................... 
pieczątka zakładu opieki zdrowotnej                                          miejscowość, data 

 

Uwaga:1. Zaświadczenie jest ważne przez okres 30 dni od daty wystawienia do daty złożenia. 

                                           2. Jeden formularz zaświadczenia wypełnia wyłącznie jeden lekarz. 

.                 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka ( do 16 r. życia) 

wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 

 
 

Imię i nazwisko dziecka   ............................................................................................................. 

 

Data urodzenia          ..........................................  Nr  PESEL dziecka ........................................ 

 

Adres zamieszkania     ................................................................................................................ 

 

1.    Rozpoznanie choroby zasadniczej: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.    Przebieg schorzenia podstawowego: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3.    Uszkodzenia innych narządów i układów, choroby współistniejące: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

4.    Rokowania (możliwość poprawy), dalsze leczenie i rehabilitacja: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5.    Używane zaopatrzenie ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, 

ewentualne potrzeby w tym zakresie: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

6.    Wykaz wykonanych badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, innej 

       dokumentacji medycznej istotnej dla oceny stanu zdrowia dziecka (w załączeniu). 
       Uwaga: kserokopie załączonej dokumentacji muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem" 

       pieczątką imienną pracownika i firmową instytucji. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

VERTE! 
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7.     Informacje dodatkowe –  

        dotyczy ograniczeń związanych  ze stanem zdrowia,  konieczności opieki lub pomocy  

        w sposób  przewyższający  zakres  opieki nad   dzieckiem zdrowym w danym wieku: 

•       Czy dziecko jest leżące   .......................................................................................................... 

•       Stopień ograniczenia w poruszaniu się  ................................................................................... 

•       Stopień ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów: ................................................................ 

•       Stopień ograniczenia w wykonywaniu innych czynności fizjologicznych przez dziecko 

........................................................................................................................................................... 

•      Wymóg  i   częstotliwość poddawania dziecka zabiegom pielęgnacyjnym 

........................................................................................................................................................... 

•       Konieczność wizyt lekarskich (częstotliwość)......................................................................... 

•      Konieczność i częstotliwość zabiegów leczniczo - pielęgnacyjnych wykonywanych 

       w domu ..................................................................................................................................... 

       poza domem............................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                  Zaznaczyć X 

 

 

DZIECKO    – ze względu na stan zdrowia –  

MOŻE   UCZĘSZCZAĆ: 

 

żłobek  

przedszkole ogólnodostępne  

przedszkole integracyjne  

przedszkole specjalne  

szkoła ogólnodostępna  

 szkoła ogólnodostępna z internatem   

szkoła integracyjna  

oddział integracyjny  

szkoła specjalna  

oddział specjalny  

szkoła specjalna z internatem  

ośrodek  szkolno-wychowawczy  

 

 

8.   Stan zdrowia dziecka pozwala na przybycie z opiekunem na badanie bezpośrednie                     

 przez    Zespół                                         TAK   /   NIE    (właściwe zakreślić) 

 

9.    U dziecka nastąpiło istotne pogorszenie stanu zdrowia (dotyczy dzieci 

       posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności) 

           TAK   /   NIE    (właściwe zakreślić) 

 
 

 

 

 

     ................................................................................................................  

      pieczątka i podpis lekarza wystawiającego zaświadczenie 

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 4a ust. l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, póz. 776 z późn. zmianami), § 6 ust. 2 rozporządzenia MG,PiPS               

z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności    (Dz.U. Nr 139, poz. 1328)   

oraz rozporządzenie MPiPS z dnia l lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku                      

do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, póz. 162). 


