
ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Podstawa prawna :

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie  MEN z  dnia  10  czerwca 2015 r.  w sprawie  warunków i  sposobu
oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
( Dz. U. z 2015r., poz. 843)

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 321 w Warszawie

 § 1

1.Ucznia zwalnia się w uzasadnionych przypadkach na czas określony z zajęć wychowania
fizycznego  lub  z  wykonywania  określonych  ćwiczeń  fizycznych  na  pisemną  prośbę
rodziców / prawnych opiekunów. 

2.Prośba, o której mowa w pkt. 1, jest przedstawiana nauczycielowi wychowania fizycznego
lub wychowawcy klasy, który przekazuje informację nauczycielowi zajęć edukacyjnych. 

3.Uczestnika zajęć, uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne, zwalnia się w danym dniu z
wykonywania ćwiczeń, informując o tym jego rodziców / prawnych opiekunów.

§ 2

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

2.Zaświadczenie  lekarskie,  wskazujące  na  konieczność  zwolnienia  ucznia  z  zajęć
wychowania  fizycznego  lub  określonych  ćwiczeń  na  okres  krótszy  niż  30  dni,  rodzice  /
prawni  opiekunowie  przekazują  nauczycielowi  wychowania  fizycznego  lub  wychowawcy
klasy, który przekazuje dokument nauczycielowi zajęć edukacyjnych.

3.Nauczyciel wychowania fizycznego przechowuje dokument, o którym mowa w pkt. 1, do
końca danego roku szkolnego, tj do 31 sierpnia.



4.Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza na okres dłuższy niż 30 dni, rodzice /
prawni opiekunowie przedkładają wraz z wnioskiem ( załącznik 1 ) do sekretariatu szkoły. 

1)  Wniosek,  o  którym  mowa  w  pkt.  4,  należy  przedłożyć  niezwłocznie  po  uzyskaniu
zaświadczenia od lekarza.

5.  Zaświadczenie  lekarskie,  zwalniające  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego  lub
określonych ćwiczeń, będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

6.Dyrektor zespołu wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub
określonych ćwiczeń w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.

7.Rodzice / prawni opiekunowie odbierają decyzję w sekretariacie szkoły.

8.O  zwolnieniu  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego  lub  określonych  ćwiczeń  zostaje
poinformowany nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca i pielęgniarka szkolna. 

10.Jeżeli  zwolnienie  ucznia  z  zajęć  nie  przypada  na  całe  półrocze  lub  rok  szkolny  i  są
podstawy do oceniania, uczeń podlega klasyfikacji.

11.W przypadku zwolnienia ucznia na cały rok szkolny na świadectwie szkolnym odnotowuje
się „zwolniony (-a ).

12.Uczen zwolniony z zajęć ma obowiązek być obecny na zajęciach.

13.Dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia z tego obowiązku w sytuacji,  gdy zajęcia
przypadają na pierwszą lub ostatnią lekcję na podstawie pisemnego oświadczenia ( załącznik
2 ) rodziców / prawnych opiekunów.

§ 3
 
1.Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania
danej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

2.Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy
z uczniem.
3.Nauczyciel wychowania fizycznego uzgadnia w formie pisemnej z rodzicami / prawnymi
opiekunami zakres ćwiczeń, których nie może wykonywać uczeń w przypadku, gdy lekarz nie
uszczegółowi informacji.

§ 4 

1.Z niniejszymi  Zasadami nauczyciel  wychowania fizycznego zapoznaje uczniów podczas
pierwszych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
2.Z niniejszymi Zasadami wychowawca klasy zapoznaje rodziców /  prawnych opiekunów
podczas pierwszego zebrania z rodzicami.
3.Niniejsze Zasady, oprócz nauczycieli wychowania fizycznego, dotyczą nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej.


