
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

ORAZ Z WYKONYWNIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH                             

NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Wł. BRONIEWSKIEGO  

W BOLESŁAWCU 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2019 poz. 373) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

 

Procedura postępowania: 

1. W wyjątkowych sytuacjach (np. chwilowa niedyspozycja zdrowotna, zdarzenie losowe) 

uczeń na pisemną prośbę (przez dziennik elektroniczny, przed planową lekcją) 

rodziców/opiekunów prawnych skierowaną do nauczyciela prowadzącego zajęcia może być 

zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego (długość tego typu zwolnień                

nie powinna przekraczać dwóch tygodni). Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

2. W przypadku opinii/zaświadczenia lekarskiego wskazującego na zwolnienie ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego (całkowite zwolnienie na dany rok szkolny; I, II semestr; czasowe) 

bądź zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, uczeń ma obowiązek 

niezwłocznie (jednak nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od daty wystawienia przez lekarza) 

złożyć je w sekretariacie szkoły wraz z podaniem rodzica/prawnego opiekuna celem 

zarejestrowania (podanie do pobrania w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego). 

3. W przypadku niezachowania 7 – dniowego terminu, o którym mowa w pkt 2, przyjmuje się 

jako datę ewentualnego zwolnienia, datę wpływu podania do sekretariatu. 

4.  Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie 7 dni roboczych od daty 

wpływu podania. 

5. Pedagog szkolny sporządza rejestr wszystkich zwolnień i przekazuje informację: 

 wychowawcy, 

 nauczycielowi wychowania fizycznego,  

 pielęgniarce szkolnej. 



6. W dokumentacji przebiegu nauczania uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania 

fizycznego wpisuje się „zwolniony/a”. 

7. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia skutkujące zwolnieniem              

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, nie stanowią podstawy do zwolnienia 

ucznia ze wszystkich ćwiczeń. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości  określonych            

w opinii wydanej przez lekarza. 

8. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek obecności na 

tych zajęciach. 

9. Rodzic może zwolnić ucznia z obowiązku obecności na zajęciach wychowania fizycznego, 

gdy lekcja wychowania fizycznego jest w planie na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej 

za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego (na w/w podaniu- załącznik nr 1). 

10. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejsza procedurą na 

pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców/opiekunów prawnych 

wychowawca klasy podczas pierwszego spotkania. 

10. W sprawach nieuregulowanych powyższą procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

 

Postanowienie końcowe: 

Procedurę wprowadza się na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 25.08.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik: 

- zał. nr 1- PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

LUB OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH 


