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Pieczęć z nr identyfikacyjnym REGON 

 

Z A Ś W I A D C Z E N I E  

O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

wydane w związku z ubieganiem się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju*  
 
 ............................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka/ucznia) 

 
ur...............................................     adres zamieszkania: ......................................................................... 

 
1. ROZPOZNANIE choroby lub innego problemu zdrowotnego i wynikające z nich ograniczenia  

w funkcjonowaniu dziecka/ucznia (przebieg leczenia, podjęta lub zalecana terapia, rokowania): 
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

 
2. STAN ZDROWIA: objawy choroby, leki, czynniki inne ograniczające prawidłowe 

funkcjonowanie dziecka/ucznia (np. powodujące senność, zaburzenia koncentracji uwagi, 

chwiejność nastojów, agresję, podatność na infekcje, etc). 
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

3. SPRZĘT SPECJALISTYCZNY niezbędny w procesie kształcenia, w tym wykorzystujący 

technologie informacyjno-komunikacyjne -  uzasadnienie potrzeby.  
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

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

         pieczęć i podpis lekarza 

......................................, dnia ...................................... r. 

 

*dodatkowe informacje zawarte są na drugiej stronie druku  
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Wyjaśnienie: 

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka/ ucznia dołącza się do wniosku o wydanie orzeczenia lub 

opinii zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.  

w spawie orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).  

O zawarcie w zaświadczeniu informacji o pożądanym sprzęcie specjalistycznym – jeśli jest to 

potrzebne, prosimy w celu  wskazania w orzeczeniu/ opinii optymalnych warunków wspierających 

proces edukacji dziecka/ ucznia.  

 

 

 

Informacja o rodzajach niepełnosprawności upoważniającej do objęcia dziecka/ ucznia 

kształceniem specjalnym lub wczesnym wspomaganiem rozwoju: 

  

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są z uwagi na: 

1) niesłyszenie 

2) słabe słyszenie 

3) niewidzenie 

4) słabe widzenie 

5) niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją 

6) niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim 

7) niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym 

8) niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym 

9) autyzm, w tym z zespół Aspergera 

10) z niepełnosprawność sprzężoną, to jest współwystępowaniem w/ w niepełnosprawności  

 
Inne problemy upoważniające do wydania orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego: 

1) zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

2) niedostosowanie społeczne 

 

Przy głębokiej niepełnosprawności intelektualnej wydawane są orzeczenia o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno – wychowawczych.  

 

Wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje dziecku od chwili wykrycia niepełnosprawności  

do rozpoczęcia nauki w szkole.  


