
  

  Załącznik nr 1 
    

  

…………………………………………  …………………………...  

(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej)  (miejscowość, data)  
   

  

ORZECZENIE LEKARSKIE  

O STANIE ZDROWIA DZIECKA/UCZNIA  
   

  

Na podstawie art.143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1148 z późn. zm.) stwierdzam, że:  

  

imię i nazwisko .................................................................................................................................  

  

zamieszkała/-ły .................................................................................................................................  

  

data urodzenia ..................................................................................................................................  

  

PESEL ..............................................................................................................................................  

  

posiada /  nie  posiada*  bardzo  dobry  stan  zdrowia  wymagany  do  uczestnictwa  

  

w znacznie zwiększonej ilości zarówno zajęć sportowych jak i dydaktycznych w Oddziale Przygotowania 

Wojskowego w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 
    

  

………………………………  

(pieczęć i podpis lekarza)  

  

PODSTAWA PRAWNA WYDANIA ORZECZENIA  
  
1.  Art.143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.):  

„Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra 

Obrony Narodowej albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się 

kandydatów, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”.  
  
1. § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o 

zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników 

pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. z 2011 r. Nr 88 poz. 500 z późn. zm.), w brzmieniu  

  ustalonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz. U. poz. 396):  

„W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia orzeczenie, o którym mowa w ust. 4, może również 

wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o 

którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 

31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz 

posiadanej dokumentacji medycznej.”  
  

* niewłaściwe skreślić 
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