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PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Podstawa prawna




Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych /Dz. U. z 2015r. poz. 843/
Statut
Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Bohaterów
Powstania
Styczniowego
w Małogoszczu

1. Przepisy prawa oświatowego przewidują dwa rozwiązania uwzględniające stan zdrowia
ucznia:
 możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego (takie rozwiązanie nie było dotychczas stosowane).
Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych – czy też –
jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym
przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem
wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest
oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia;
 możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
Zwolnienia dokonuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej
opinii. W tym przypadku uczeń przez okres zwolnienia nie jest oceniany. Jeżeli okres
zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w
dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”
2. Opinię lekarską o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego na
okres krótszy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który
zobowiązany jest przechowywać ją do końca roku szkolnego.
3. Opinię lekarską wystawioną na okres dłuższy niż 1 miesiąc, jednak nie obejmującą całego
semestru, należy złożyć wraz z wnioskiem /zał. nr 1 lub 2 /w sekretariacie szkoły.
W przypadku dostarczenia kolejnej /kolejnych opinii Dyrektor szkoły wydaje decyzję o
zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie wszystkich złożonych.
4. Rodzice /w przypadku uczniów niepełnoletnich/ lub uczniowie pełnoletni występują z
wnioskiem o zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego do Dyrektora szkoły.
Strona 1 z 2

1
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu

Wniosek /zał. nr 1 lub 2/ wraz z opinią lekarza /zał. nr 3/ należy złożyć w sekretariacie
szkoły w terminie 7 dni od daty wystawienia przez lekarza.
5. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 14 dni od daty
złożenia wniosku.
6. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz
wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem
złożonym na decyzji.
7. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach

nie przekroczyły połowy wymaganego czasu oraz istnieją podstawy do wystawienia oceny,
uczeń podlega klasyfikacji.
8. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych

zajęciach i pozostawać pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
W sytuacji, gdy zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszej lub ostatniej
godzinie lekcyjnej uczeń może być zwolniony na podstawie pisemnego oświadczenia
rodziców /zał. nr 1/ lub oświadczenia pełnoletniego ucznia /zał. nr 2/ i po uzyskaniu zgody
Dyrektora szkoły. Składający oświadczenie bierze za zwalnianego ucznia pełną
odpowiedzialność prawną w czasie trwania zajęć. O tym fakcie informowani są: nauczyciel
wychowania fizycznego i wychowawca klasy, którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości
własnoręcznym podpisem na decyzji Dyrektora pozostającej w rejestrze zwolnień.
9. Z niniejszą procedurą nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów na początku

roku szkolnego, natomiast wychowawca klasy zapoznaje rodziców na pierwszym zebraniu z
rodzicami.
10. Procedurę wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małogoszczu z dnia 15 września 2015 r.

……….………………………………………………
/podpis dyrektora szkoły/
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