
 

 

Tryb postępowania 

w przypadku ubiegania się o zwolnienie semestralne lub roczne 

z zajęć wychowania fizycznego 

w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile 

 

 
1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki przedmiotu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie § 5 ust. 1-3 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. poz.843) oraz na podstawie 

przedłużonych dokumentów. 

2. Uczeń może być z wykonywania określonych w zwolnieniu lekarskim ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego z powodu ograniczeń zdrowotnych (uczeń będzie uczęszczał na zajęcia wychowania 

fizycznego jednakże nie będzie wykonywał określonych w zwolnieniu przez lekarza ćwiczeń fizycznych)lub 

zwolniony czasowo zwolniony z zajęć wychowania fizycznego z przyczyn zdrowotnych, tylko na 

podstawie zwolnienia lekarskiego. 

3. Zwolnienie lekarskie (semestralne, całoroczne) zwalnia ucznia z ćwiczenia, a nie z nieobecności na 

lekcji wychowania fizycznego. 

4. Uczeń ubiegający się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego semestralne lub całoroczne ma 

obowiązek przedłożenia zwolnienia do 20 września bieżącego roku szkolnego. 

5. Komplet dokumentów składany jest w sekretariacie dyrektora szkoły i zawiera: 

a) Prośbę o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego podpisaną przez obojga rodziców lub 

prawnych opiekunów (załącznik nr 1), 

b) Zaświadczenie lekarskie. 

6. Na podstawie przedłożonych dokumentów dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu z ćwiczenia na 

zajęciach wychowania fizycznego w ciągu 7 dni od daty złożenia. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

8. Obowiązkiem ucznia jest uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego dopóki nie zostanie 

dostarczone zwolnienie lekarskie oraz zostaną załatwione wszelkie formalności z tym związane. 

9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na czas określony nie przekraczający 

50% obecności uczniów na zajęciach w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę. 

10. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania 

wybranych grup ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie 

zaświadczenie uczeń/rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest 

uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. 

11. Uczeń posiadający zwolnienie lekarskie jest zobowiązany do obecności na zajęciach wychowania 

fizycznego. 

12. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego przedłożenia nauczycielowi 

wychowania fizycznego. 


