
OŚWIADCZENIE DLA POTRZEB MEDYCYNY SZKOLNEJ 

Oświadczam, iż dziecko ………………………………………………………………………………………. 
                (imię i nazwisko) 
 
Nr PESEL      
 

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

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

Lekarz rodzinny……………………………………………………………………………………………..…….. 
 (imię i nazwisko) 

Nazwa i adres przychodni …………………………………………………………………………………….. 

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

Przebyte choroby, urazy i operacje ……………………………………………………………………… 

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

Czy dziecko ma alergię (uczulenie)………………………………………………………..……………… 

na co:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Czy używa okulary, aparat słuchowy, itp. ………………………………………………………….….. 

Czy przyjmuje leki, jakie? ……………………………………………………………………………………… 

Czy leczy się w Poradni Specjalistycznej, jakiej? …………………………………………..……… 

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?        TAK           NIE 
 
1.Oświadczam,że wszystkie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do 
informowania świadczeniodawcy o zmianie tych danych. 
2.Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonywanie świadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej zgodnie z 
rozporządzeniem MZ w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i 
młodzieżą 
3.Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o tym, że dane osobowe zbierane przez  
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 
14/15 są przetworzone w celach wynikających z art.188 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. (Dz.U.Nr210poz.2135z późn.zm.), a także o 
obowiązku ich podania, prawie wglądu do tych danych i wnoszenia poprawek oraz o tym, że dane te będą 
udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 
 
Opiekun prawny imię i nazwisko czytelnie………………………………………………………………… 

DANE DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UCZNIA 

 

OŚWIADCZENIE 

 

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

 Data urodzenia:……………………………………………………………………………..…………………. 

Numer PESEL:………………………………………………………………….………………………………….. 

Adres zamieszkania :……………………………………….……………….………………………………. 

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

Nazwa adres poradni lekarza rodzinnego :……………………………………….………… 

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

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*, na wykonywanie świadczeń 

pielęgniarki szkolnej zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia Dz. Ust. z 04-11-2010, 

wobec mojego dziecka w czasie trwania nauki w szkole. 

 

 ………………………………………………………………………… 
                                                                 podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*, na udział mojego dziecka w grupowej 

profilaktyce przeciwpróchniczej (6-krotne w ciągu roku szkolnego 

nadzorowane szczotkowanie uzębienia preparatem fluorkowym ELMEX). 

tel. kontaktowy: …………………………………………………………. …………………………………………………………………….
       podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

……………………………………………………….                           …………………………………………………… 
          miejscowość, data                                                     podpis rodzica/opiekuna *niepotrzebne skreślić 


