
Procedura uzyskiwania częściowych i całkowitych zwolnień z zajęć 

wychowania fizycznego w SLO im R. Traugutta w Zgierzu. 
 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

wprowadzonego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357). 

2. Statut SLO im. R. Traugutta w Zgierzu  

 

1. Wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje wychowania fizycznego w wymiarze 3 godziny 

tygodniowo, w systemie klasowo-lekcyjnym. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z niektórych ćwiczeń 

wskazanych w opinii lekarskiej na określony czas. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim 

ewentualne ograniczenia skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, 

nie są podstawą do całkowitego zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego. 

Nauczyciel jest zobowiązany uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. 

 

3. Możliwość całkowitego zwolnienia ucznia jest możliwe na podstawie opinii lekarza 

o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres 

wskazany w tej opinii oraz po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności ucznia. Jeżeli 

okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast 

w dokumentacji wpisuje się „zwolniony”. 

 

4. Ucznia całkowicie lub częściowo zwalnia z zajęć wychowania fizycznego Dyrektor szkoły, 

na podstawie podania rodzica/opiekuna prawnego ucznia, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszej procedury wraz ze wskazaniami lekarskimi, wydając decyzję Załącznik nr 2 . 

 

5. Informacje o wskazaniach lekarskich, dotyczących ucznia, składamy wyłącznie na drukach 

dostępnych na stronie szkoły. Nie będą honorowane zaświadczenia bez wyraźnych wskazań 

lekarza.  

 

6. Podanie o częściowe lub całkowite zwolnienie, dostępne jest na stronie internetowej 

szkoły, w sekretariacie szkoły oraz u nauczycieli wychowania fizycznego.  

 

7. Podanie należy złożyć do 15 września 2015, a w przypadku nagłego urazu niezwłocznie po 

otrzymaniu wskazania lekarskiego poza ustalonym wyżej terminem.  

 

8. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego w terminie do 7 dni roboczych od daty wpłynięcia podania.  

 

9. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje rodzic/opiekun prawny, nauczyciel 

prowadzący zajęcia oraz wychowawca. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdza 

podpisem złożonym na decyzji. 

 



10. Uczeń całkowicie lub częściowo zwolniony z lekcji wychowania fizycznego pozostaje 

w czasie trwania zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym pod opieką nauczyciela. 

 

11. Uczniowie częściowo zwolnieni zajęć wychowania fizycznego za swoją aktywność 

na zajęciach są oceniani zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania. 

 

12. W wyjątkowych przypadkach (po urazach spowodowanych wypadkiem, po operacji, 

długotrwałej niezdolności ruchowej itd.), po ewentualnej konsultacji z lekarzem specjalistą 

wnoszącym o zwolnienie ucznia z wf-u, dyrektor może całkowicie zwolnić ucznia 

z aktywnego uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego. 

 

13. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego 

na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy 

rodziców/opiekunów prawnych, na pierwszym zebraniu z rodzicami. 


