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                                                                                                               Załącznik nr 1  

                                                                                              do Zarządzenia Dyrektora  

                                                                                               Szkoły Podstawowej nr 20  

                                                                                                         w Jaworznie nr 2 SP20.0131/2/20 

. 

 

PROCEDURA  

UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO   

w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie  

 

 

 

Zwolnienia doraźne 

 

1. W wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na  prośbę 

rodziców/prawnych opiekunów może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania 

fizycznego na podstawie wpisu rodzica /prawnego opiekuna w zeszycie informacyjnym 

ucznia. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.  

Jeśli jest to ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony do domu na pisemną prośbę 

rodziców/prawnych opiekunów (zapis w zeszycie informacyjnym). W dzienniku 

lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „nieobecność usprawiedliwiona”. 

 

Zwolnienia długoterminowe 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony  na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego . 

3. Dłuższe zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego  

lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych musi być poparte odpowiednim 

zaświadczeniem  wystawionym przez lekarza.  

4. Dłuższe zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego odbywa się na 

podstawie wydanej na czas określony przez lekarza:  

a) opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

b) opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

5. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania 

fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc  należy przekazać nauczycielowi 

wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku  

szkolnego tj. do 31 sierpnia.  

6. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc należy złożyć wraz  

z wnioskiem rodzica / prawnego opiekuna  w sekretariacie szkoły (załączniki nr 1 i 2).  

7. W przypadku dostarczenia  kolejnego/kolejnych zaświadczeń  dyrektor szkoły wydaje  

decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego  na podstawie wszystkich 

zaświadczeń. 
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8. Wniosek wraz z opinią lekarza, o którym mowa w punkcie 6. należy przedłożyć  

do sekretariatu niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później 

niż do 7 dni. 

9. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia 

w sekretariacie. 

10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni  

roboczych od daty wpływu wniosku.  

11. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie 

szkoły. 

12. W przypadku decyzji odmownej uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą się 

odwołać za pośrednictwem  dyrektora do Śląskiego Kuratora Oświaty. 

13. O zwolnieniu ucznia z zajęć  poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia  

oraz  wychowawca ucznia.  

14. Uczeń nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, gdy okres zwolnienia ucznia  

z zajęć uniemożliwia ustalenie klasyfikacyjnej oceny śródrocznej lub rocznej,  

tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% planowanych zajęć w danym półroczu lub roku,  

a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

lub „zwolniona”. 

15. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek  przebywać na tych 

zajęciach pod opieką nauczyciela.   

16. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami  

w danym dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie  pisemnego oświadczenia 

rodzica/opiekuna prawnego w zeszycie informacyjnym ucznia.  

17. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć powyższe oświadczenie wychowawcy klasy  

i nauczycielowi wychowania fizycznego.  

18. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma zaznaczoną w dzienniku lekcyjnym „nieobecność 

usprawiedliwioną”. 

19. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem  

z wykonywania grupy ćwiczeń są omawiane dokładnie i uzgadniane na  spotkaniu 

nauczyciela wychowania fizycznego z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia. 

20. Termin spotkania ustala nauczyciel wychowania fizycznego w porozumieniu z 

rodzicem / opiekunem prawnym ucznia, jednak nie później niż do 7 dni od otrzymania 

decyzji dyrektora szkoły.  

21. Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza  

w pracy z uczniem. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą  

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

opiekunów wychowawca klasy  podczas pierwszego zebrania z rodzicami.  

2. Procedura obowiązuje od dnia ogłoszenia.  

3. Załączniki są do pobrania ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie   

w zakładce Dokumenty. 
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załącznik 1 

 

 

………………….…………………….                            Jaworzno, dnia  ……….…………… 
imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

                                                                    

Dyrektor  

Szkoły  Podstawowej nr 20 w Jaworznie            

 

 

WNIOSEK 

O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

 

Proszę o zwolnienie mojego /mojej  syna /córki …………………..…………………………....   

ucznia/ uczennicy klasy …..……… z realizacji zajęć wychowania fizycznego zgodnie  

z załączoną opinią lekarską. 

                                                                                 ………………………………………… 
                                                                                       podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

        

 

 

 
 

 

…………………….………….,  ……………………. 
                                                                                                 miejscowość                                              data       

 

 

OPINIA LEKARZA  

O BRAKU MOŻLIWOŚCI UCZESTNICZENIA UCZNIA  

W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy …………………………………………………………........... 

Data urodzenia …………………………………….. 

 

W związku z przeciwskazaniami medycznymi uczeń/uczennica nie może uczestniczyć  

w realizacji zajęć wychowania fizycznego w okresie od ……….………… do  …………………. 

 

 

 

 

 

……………………………………………                       ……………..…………………………. 
      pieczęć zakładu opieki zdrowotnej                                                 pieczęć i podpis lekarza               
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załącznik 2 

 

………………….…………………….                            Jaworzno, dnia  ……….…………… 
imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

                                                                   

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie            

 

WNIOSEK 

O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Proszę o zwolnienie mojego /mojej  syna /córki …………………..…………………………....   

ucznia/ uczennicy klasy ……..…… z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego zgodnie z załączoną opinią lekarską. 

                                                                                  

………………………………………… 
                                                                                       podpis rodzica (prawnego opiekuna)      

 
 
 
 

…………………….…………., ……………………. 
                                                                                                 miejscowość                                              data       

 
OPINIA LEKARZA  

O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH WYKONYWANIA PRZEZ UCZNIA  

OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ NA  ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy ……………………………………………………….......... 

Data urodzenia …………………………………….. 

W związku z przeciwskazaniami medycznymi uczeń/ uczennica nie może wykonywać 

następujących ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego: 

…………………………………………………………………………………….……..…………

…………………………………………………………………….……………………..…………

…………………………………………………………………….…………………..……………  

w okresie od  ……..….……… r. do  …….…..………. 

Zaleca się: 

………………………………………………...……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

……………………………………………                       ……………..…………………………. 
      pieczęć zakładu opieki zdrowotnej                                                 pieczęć i podpis lekarza      


