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PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. 2015, poz. 843)
2. Statut Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach
Procedura postępowania:
1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
2. W wyjątkowych sytuacjach (np. przeziębienie, inna niedyspozycja zdrowotna) mogą

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice prawni
opiekunowie poprzez umotywowany wpis w dzienniczku ucznia. Jednorazowo tego
typu zwolnienie nie powinna przekroczyć 3 dni.
Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte
zaświadczeniem lekarskim.
Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć
wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, uczeń przekazuje
nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest potwierdzić fakt
otrzymania w/w zaświadczenia w dzienniczku ucznia.
Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż jeden miesiąc, jednak
nieobejmujące całego półrocza, uczeń lub jego rodzice prawni opiekunowie
przedkładają nauczycielowi wychowania fizycznego, który informuje o tym fakcie
dyrektora szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń
lekarskich dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania
fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń i wpisuje ucznia na listę osób
zwolnionych znajdującą się w sekretariacie szkoły.
Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego półrocza lub całego roku
szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania
fizycznego.
Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą będzie
respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
Zwolnienie niedostarczone w terminie jest ważne od daty jego złożenia w sekretariacie
szkoły.
O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego poinformowany zostaje przez
dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz
wychowawca ucznia.
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10.Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku

szkolnego, a są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega
klasyfikacji z wychowania fizycznego.
11.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na cały rok szkolny lub
tylko w II półroczu w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony". W przypadku zwolnienia tylko w I półroczu, uczeń zdaje
egzamin klasyfikacyjny na warunkach ustalonych z nauczycielem i otrzymuje ocenę
klasyfikacyjną na koniec roku.
12.Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem
ucznia z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia
z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic prawny opiekun lub uczeń
składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić
zalecenia lekarza specjalisty w pracy z uczniem.
Z niniejszą procedurą nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów na pierwszych
zajęciach w danym roku szkolnym.
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