
PROCEDURA UZYSKIWANIA  
ZWOLNIEŃ Z  REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO   
ORAZ ZWOLNIEŃ Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ  

NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. T. KOŚCIUSZKI W SKIERNIEWICACH 

 

 Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 września  1991 o systemie oświaty (Dz.U. z  2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.357). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.843). 

3. Statut Szkoły. 

 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA 

Zwolnienia doraźne (do 1 miesiąca) 

1. W wyjątkowych sytuacjach (np. chwilowa niedyspozycja zdrowotna, 
zdarzenie losowe, itd.) uczeń na prośbę rodziców może być zwolniony 
z udziału w zajęciach wychowania fizycznego. 

2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego lub 
wychowawca klasy. 

3. Uczeń ma obowiązek przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela 
wychowania fizycznego.  

Zwolnienia długoterminowe 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony 
z udziału w zajęciach wychowania fizycznego.  

2. Zwolnienie ucznia musi być poparte odpowiednią opinią wystawioną przez 
lekarza. 

3. O zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego występują 
rodzice (prawni opiekunowie), którzy składają wniosek (załącznik nr 1) do 
dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają opinię wydaną przez 
lekarza. 

4. Wniosek należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu opinii od 
lekarza. 

5. Dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną o zwolnieniu ucznia 
z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie do 7 dni roboczych 
od daty wpływu wniosku. 

6. O zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć poinformowany zostaje nauczyciel 
prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.  



7. Jeżeli nieobecności ucznia na zajęciach nie przekroczyły połowy 
wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny śródrocznej lub 
rocznej, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu. 

8. W przypadku zwolnienia ucznia z udziału w zajęciach wychowania 
fizycznego przez całe półrocze lub rok szkolny, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”. 

9. Uczeń zwolniony z udziału w zajęciach wychowania fizycznego ma 
obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. 

 

Zwolnienia z  wykonywania określonych ćwiczeń 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony 
z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. 

2. Zwolnienie ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania 
fizycznego musi być poparte odpowiednią opinią wystawioną przez lekarza 
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń. 

3. Opinię lekarza wystawioną na okres krótszy niż 1 miesiąc, należy przekazać 
nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest uwzględnić 
zalecenia lekarza w pracy z uczniem. Nauczyciel przechowuje zaświadczenia 
do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia. 

4. O zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach 
wychowania fizycznego na czas dłuższy niż 1 miesiąc, występują rodzice 
(prawni opiekunowie), którzy składają wniosek (załącznik nr 2) do dyrektora 
szkoły (w sekretariacie), do którego załączają opinię lekarza. 

5. Opinia lekarza powinna zawierać szczegółową informację na temat 
ćwiczeń, w których nie może uczestniczyć uczeń oraz okres jej 
obowiązywania. 

6. Dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną o zwolnieniu ucznia 
z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego 
w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku. 

7. O zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach 
wychowania fizycznego poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący 
zajęcia wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.  

  

Procedura obowiązuje od 1 września 2015 r. 

 
 
 
Załączniki: 
 
1. Wniosek o zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego. 
2. Wniosek o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 
 


