
 

1 
 

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEO Z ĆWICZEO NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Podstawa prawna: 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 2. Statut II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce.                                             

W uzasadnionych przypadkach uczeo może byd zwolniony na czas określony z dwiczeo na zajęciach 

wychowania fizycznego. 

ZWOLNIENIA OKRESOWE: 

1. Z powodu chwilowej niedyspozycji lub innych zdarzeo losowych uczeo, na własną prośbę lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) może byd zwolniony z pojedynczych zajęd wychowania fizycznego. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Łączna długośd tego typu zwolnieo 

nie powinna przekraczad 6 godzin w semestrze.  

2. Zaświadczenia lekarskie, (wystawione przez lekarza na druku szkolnym, który uczeo pobiera                       

w kancelarii szkoły - załącznik nr 1 do procedur) wskazujące na koniecznośd zwolnienia ucznia                    

z wykonywania określonych lub wszystkich dwiczeo na zajęciach wychowania fizycznego na okres nie 

dłuższy niż 2 miesiące, uczeo niezwłocznie ( max. 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia) 

przekazuje nauczycielowi wychowania fizycznego. 

 3. Uczeo zwolniony ma obowiązek przebywad na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. 

Dokumentację dotyczącą okresowych zwolnieo z dwiczeo na zajęciach wychowania fizycznego 

przechowuje nauczyciel do kooca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.  

ZWOLNIENIA DŁUGOTERMINOWE: 

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeo może byd zwolniony z wykonywania jakichkolwiek dwiczeo 

na zajęciach wychowania fizycznego. 

 2. Dłuższe (powyżej 2 miesięcy) zwolnienie ucznia z dwiczeo na zajęciach wychowania fizycznego 

musi byd poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza na druku szkolnym                   

(załącznik nr 1 do procedur), który uczeo pobiera w kancelarii szkoły. 

 3. O zwolnienie ucznia z wykonywania jakichkolwiek dwiczeo na zajęciach wychowania fizycznego: - 

na jeden semestr, czyli: 

 • w okresie 1 września do 20 grudnia dla uczniów klas III LO, 

 • w okresie 1 września do kooca stycznia dla uczniów pozostałych klas - lub cały rok szkolny, czyli: 

 • w okresie od 1 września do 30 kwietnia dla uczniów klas III LO. 

 • w okresie 1 września do 24 czerwca dla uczniów pozostałych klas występują rodzice (prawni 

opiekunowie) składając podanie do dyrektora szkoły ( w sekretariacie szkoły) wraz z zaświadczeniem 

lekarskim. 
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 4. Podanie należy przedłożyd dyrektorowi niezwłocznie ( max. 3 dni od dnia wystawienia 

zaświadczenia) jednak nie później niż: 

 a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego, 

 b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 15 lutego danego roku szkolnego. 

 c) w przypadku zdarzeo losowych i zaświadczeo lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego 

rodzice (opiekunowie prawni) składają podania poza ustalonymi terminami, jednak niezwłocznie po 

uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego (na szkolnym druku). 

 5. Zaświadczenia lekarskie zwalniające ucznia z dwiczeo (basenu) z wsteczną datą (np. zaświadczenie 

wystawione 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęd wychowania fizycznego od 1 września) 

będzie respektowane od daty złożenia zaświadczenia w sekretariacie szkoły. 

 6. Zwolnienie (podanie rodziców i zaświadczenie lekarskie) nie dostarczone w terminie, będzie 

ważne od daty jego złożenia w sekretariacie szkoły. 

 7. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z jakichkolwiek dwiczeo na zajęciach 

wychowania fizycznego w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie 

prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły. 

 8. Uczeo, który uzyskał zwolnienie z dwiczeo prowadzonych na basenie, ma obowiązek uczestnictwa 

w zajęciach, które odbywają się w sali gimnastycznej w tym samym czasie. 

 9.W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwoład za 

pośrednictwem dyrektora do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  

10. O zwolnieniu ucznia z dwiczeo na zajęciach wychowania fizycznego poinformowany zostaje 

nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości 

potwierdzają podpisem złożonym na decyzji dyrektora szkoły. 

 11.Jeżeli uczeo uzyskuje zwolnienie z zajęd w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na 

zajęciach nie przekroczyły 50 % i są podstawy do wystawienia oceny (uczeo uzyskał 3 oceny 

cząstkowe z wychowania fizycznego), wówczas uczeo podlega klasyfikacji zgodnie z zapisami Statutu. 

 12.Jeżeli uczeo uzyskał ocenę za I semestr, a w II semestrze decyzją dyrektora szkoły został 

zwolniony z dwiczeo na zajęciach wychowania fizycznego, ma prawo wyboru w porozumieniu                            

z rodzicami (opiekunami prawnymi), czy na świadectwie ukooczenia danej klasy wpisana zostanie 

ocena klasyfikacyjna, czy „zwolniona/zwolniony”. 

 13.Uczeo zwolniony z zajęd wychowania fizycznego ma obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach na 

zasadzie obserwatora. W szczególnych przypadkach, gdy zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi w 

danym dniu, uczeo może byd zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia 

rodziców (opiekunów prawnych) złożonych w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora 

szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy. 

14.Uczeo, o którym mowa w pkt. 13 zwolniony z udziału w zajęciach w e-dzienniku ma odnotowaną 

nieobecnośd usprawiedliwioną. 

15. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może dokonad sprawdzenia autentyczności 

danych zawartych w zaświadczeniu lekarskim. W przypadku stwierdzenia fałszerstwa sprawca będzie 

podlegad odpowiedzialności karnej zgodnie z KPK. 
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 16. Po długotrwałym zwolnieniu uczeo ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia od lekarza z oceną 

stanu zdrowia czyli kwalifikacji do udziału w zajęciach wychowania fizycznego do nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

17.Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z powyższą procedurą, natomiast 

wychowawca klasy zapoznaje z nią rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu                             

z rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


