
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ 

Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ZAJĘCIACH 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

LUB Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Podstawa prawna: 

1. 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 2019r., poz. 373 z późn. zm.). 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie. 

 

Procedura postępowania: 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych 

ćwiczeń fizycznych lub realizacji zajęć wychowania fizycznego: 

 krótkoterminowo na podstawie prośby rodzica skierowanej do nauczyciela wychowania 

fizycznego. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni 

w półroczu. 

 na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc na podstawie opinii lekarskiej przekazanej przez 

ucznia lub rodzica nauczycielowi wychowania fizycznego, który zwalnia ucznia 

z czynnego udziału w tych zajęciach, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nauczyciel 

obowiązany jest przechowywać opinię lekarską w swojej dokumentacji do końca danego 

roku szkolnego tj. do 31 sierpnia. 

 na okres dłuższy niż 1 miesiąc na podstawie decyzji Dyrektora szkoły wydanej po 

zasięgnięciu opinii lekarskiej (załącznik nr 1) i podania rodzica (załącznik nr 2). Opinię 

wraz z podaniem należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub poprzez 

wychowawcę klasy.  

2. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego, drugiego półrocza lub całego roku szkolnego, 

w zależności od wskazań lekarza zawartych w opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

3. Podanie należy przedłożyć Dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu opinii od lekarza, 

jednak nie później niż: 

 w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza – do 30 września danego roku 

szkolnego, 

 w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do końca stycznia. 

4. W przypadku zdarzeń losowych i opinii lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego 

rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później, niż 1 tydzień 

od daty wystawienia opinii. 

5. Opinia lekarska, która nie zostanie dostarczona w terminie będzie ważna od daty jej 

złożenia w sekretariacie. 

6. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych lub decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji wychowania fizycznego w terminie 

do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.  



7. O wydaniu decyzji o której mowa w pkt. 6 poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący 

zajęcia oraz wychowawca ucznia. 

8. Rodzice odbierają decyzję Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy.  

9. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku 

szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są 

podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego 

przedmiotu. 

10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

11. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych ma obowiązek 

uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego z wyłączeniem ćwiczeń wskazanych przez 

lekarza. 

12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych 

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

w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego 

oświadczenia (załącznik nr 2) rodziców złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu 

zgody Dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego 

oraz wychowawca klasy. 

13. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności 

usprawiedliwione. 

14. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na 

pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców na 

pierwszym zebraniu z rodzicami. 

 

 

 

Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016. 

 

 



           Załącznik nr 1  

 

 

                                                      ..…………………………………   dnia…………………… 
                                                                                                                (miejscowość)      

 

 

 

OPINIA LEKARZA 

 

 

Uczeń ……………………………………………………………….        …………………….. 

                                                     (imię i nazwisko)                                                                                                          ( data urodzenia) 

 

 

 Jest zdolny do ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego z następującymi 

ograniczeniami  

......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

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

 Jest całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w okresie  

od ............................................................... do ......................................................... 

 

 

 

 

………………………………………………                                                                                      …………………………………………………… 

     (pieczęć Zakładu Opieki Zdrowotnej)                                                                                               ……………..(podpis i pieczęć  lekarza)  

 

 

 

 

 

http://zsp17.lodz.ids.pl/pdfy/wf_LEKARZ-OPINIA.pdf#page=1
http://zsp17.lodz.ids.pl/pdfy/wf_LEKARZ-OPINIA.pdf#page=1


           Załącznik nr 2 

 

Jaworzno,  .................................... 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 7  

z Oddziałami Integracyjnymi  

w Jaworznie 

 

 

 

Proszę o zwolnienie mojego syna/córki* ..................................................................................... 

ur. ............................................, ucznia/uczennicy* klasy ........................................................... 

 z wykonywania ćwiczeń fizycznych zgodnie z opinią lekarza ⃰ 

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

 

Zwracam się również z prośbą o zwolnienie syna/córki* z obowiązku obecności na ww. 

zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej/ostatniej lekcji : 

................................................................................................................................................... 

(wypisać dni tygodnia i godziny zajęć) 

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

syna/córki* i samodzielny powrót do domu. 

 

 

 

W załączeniu przedstawiam opinię lekarską. 

 

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

           (czytelny podpis rodzica) 

* niepotrzebne skreślić     


