
Tryb postępowania 
w przypadku ubiegania się o zwolnienie semestralne lub roczne 

z zajęć wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 w Siedlcach 

Decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki przedmiotu podejmuje dyrektor szkoły 
na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz.U. 2015 poz. 843) oraz na podstawie ustawy o systemie oświaty 
z dnia 7 września 1991 r.  (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
i przedłożonych dokumentów. 

 1. Uczeń może być zwolniony  z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych   
 na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 
 możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, 
 na czas określony w tej opinii.  

2. Zawarte w opinii lekarskiej 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. 

3. Uczeń może być czasowo zwolniony z realizacji zajęć wychowania 
fizycznego z przyczyn zdrowotnych, tylko na podstawie opinii o braku 
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na 
czas określony w tej opinii. 

       4. Opinia lekarska winna wskazywać imię, nazwisko ucznia, jego adres 
zamieszkania, czasokres  ograniczonych możliwości uczestniczenia ucznia 
w zajęciach, podpis lekarza, pieczęcie. 

 5. Opinia lekarska  zwalnia ucznia z ćwiczenia, a nie z obecności na lekcji 
wychowania fizycznego. 

 6. Uczeń ubiegający się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego okresowe  
lub całoroczne ma obowiązek przedłożenia opinii lekarskiej w ciągu 7 dni 
od rozpoczęcia roku szkolnego. W przypadku uzyskania orzeczenia lekarskiego 
w trakcie roku niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

 7. Komplet dokumentów składany jest w sekretariacie  szkoły i zawiera: 

a) Podanie  o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego podpisane przez 
obojga rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 1), 

b) Opinię lekarską. 



 8. Na podstawie przedłożonych dokumentów dyrektor wydaje decyzję 
o zwolnieniu z ćwiczenia na zajęciach wychowania fizycznego. 

  9. Dyrektor o wydanej przez siebie decyzji informuje ucznia/rodzica, 
nauczyciela wychowania  fizycznego i wychowawcę. 

 10. Wychowawca w dzienniku lekcyjnym zamieszcza informację, z podaniem 
oznaczenia decyzji o zwolnieniu ucznia. 

 11.Nauczyciel wychowania fizycznego respektuje wydaną decyzję i odnotowuje 
w dzienniku lekcyjnym zwolnienie ucznia z zajęć. 

 12. 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” albo „zwolniona”.  

 13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na czas 
określony, nie przekraczający  połowy czasu przeznaczonego na te zajęcia  
w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja w dokumentacji 
przebiegu nauczania wpisuje się ocenę.  

 14. Decyzje dyrektora w sprawie zwolnienia, jak również inne dokumenty 
(zwolnienia, orzeczenia) związane z udziałem ucznia w zajęciach wychowania 
fizycznego nauczyciel wychowania fizycznego przechowuje przez cały cykl 
nauki ucznia w szkole.  

 15. Obowiązkiem ucznia jest uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego 
dopóki nie zostanie dostarczona opinia  lekarska oraz zostaną dopełnione  
wszelkie formalności z tym związane - wydanie decyzji przez dyrektora.   

 16.Uczeń posiadający decyzje dyrektora o zwolnieniu z zajęć z wychowania 
fizycznego jest zobowiązany do obecności na zajęciach wychowania 
fizycznego, jeżeli są to jego „środkowe" lekcje. 

 17. W przypadku zajęć wychowania fizycznego odbywających się na 
pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, uczeń może być nieobecny na 
pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów, którzy w tym przypadku 
ponoszą za ucznia pełną odpowiedzialność. 

 18. Uczeń zwalniany z zajęć wychowania fizycznego do domu ma odznaczaną 
w dzienniku lekcyjnym nieobecność usprawiedliwioną. 

 19. Nie będą wydawane decyzje z datą wsteczną, opinia lekarska 
nie dostarczona w terminie będzie ważne od daty jej przedłożenia. 

 20. Nauczyciele wychowania fizycznego i wychowawcy  informują uczniów 
w czerwcu i na pierwszych zajęciach we wrześniu o obowiązującej procedurze. 



Załącznik nr 1 

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

 

........................................................... 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

........................................................... 
adres zamieszkania 

........................................................... 
telefon 

 

 

wychowawca klasy ucznia: ..................................... 

nauczyciel w-f ucznia:        ..................................... 

Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 

im. Mikołaja Kopernika 

w Siedlcach 

 

 

 

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego 

 

 

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

ur. ..................................., ucznia/uczennicy * klasy ............... z zajęć wychowania fizycznego w okresie: 

 od dnia ......................................... do dnia ......................................... 

 na okres roku szkolnego ................... / ................... 

z powodu ....................................................................................................................................................... 

Jednocześnie proszę o zwolnienie z obecności na zajęciach wychowania fizycznego, jeśli będą one 

pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną mojego/mojej syna/córki*  ................................................. 

Oświadczam, że w czasie nieobecności na tych zajęciach biorę pełną odpowiedzialność za syna/córkę. 

W załączeniu przedstawiam opinię lekarską. 

 

*niepotrzebne skreślić 

............................................ 
czytelny podpis ucznia

 

............................................ 
czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

Decyzja dyrektora szkoły: 

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

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

 

 

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

 
data        podpis dyrektora 

 

 


