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PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH

IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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 z póź. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534
z póź. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373
z póź. zm.).

I. Zwolnienia doraźne

1. Z powodu chwilowej niedyspozycji lub innych zdarzeń losowych uczeń, na własną prośbę lub jego
rodziców (prawnych opiekunów), może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania
fizycznego. Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Jeśli jest to
ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony przez nauczyciela do domu na pisemną prośbę rodziców.
Wtedy uczeń ma odnotowaną nieobecność usprawiedliwioną na tych zajęciach.

3. Dokumentację dotyczącą doraźnych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przechowuje
nauczyciel do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia.

II. Zwolnienia długoterminowe (dłuższe niż 1 miesiąc)

1. Uczeń, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, może
być zwolniony z ich realizacji na podstawie opinii lekarza, na czas określony.

2. Zaświadczenie lekarskie, należy przekazać wraz z wnioskiem wypełnionym przez rodzica/opiekuna
prawnego lub pełnoletniego ucznia (Załącznik 1a lub 1b), nauczycielowi wychowania fizycznego,
który wpisuje zwolnienie do rejestru zwolnień przechowywanego w sekretariacie szkoły.

3. Zaświadczenie lekarskie należy przedłożyć niezwłocznie po uzyskaniu od lekarza, jednak nie
później niż:

a. w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,
b. w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 25 stycznia danego roku szkolnego.

4. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego
składane są poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia
lekarskiego.

5. Dyrektor na podstawie zwolnienia lekarskiego wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć
w terminie do 7 dni roboczych od daty jego wpływu. Informację o decyzji nauczyciele wf-u
przekazują wychowawcy. Pełna dokumentacja przechowywana jest przez Dyrektora, a następnie
dołączona przez wychowawców do arkusza ucznia.

6. 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 „zwolniona” lub „zwolniony”.
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7. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny 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 rodziców
(opiekunów prawnych) o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie, składanym wraz
z zaświadczeniem lekarskim.

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

III. Zwolnienia z części ćwiczeń

9. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem
z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania
fizycznego. Takie zaświadczenie przekazywane jest nauczycielowi wychowania fizycznego, który
zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

IV. Postanowienia końcowe

10. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą na pierwszych
zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych)
na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Procedurę wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w dniu 27.08.2021 r.
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Załącznik nr 1a

Jelenia Góra, dnia ……………………….

……………………………….
/Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)/

……………………………………...……….

………………………………………………
/Adres zamieszkania /

Dyrektor

Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych

im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojej córki/mojego syna

……………………………….….ur.…………………………… w ………..………………………...…….

zam.…...………………...………………....………………… ucznia/uczennicy klasy* ……...…………….

z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym ......……./…........… w okresie

od …………………………. do …………………………. zgodnie z zaświadczeniem lekarskim

wystawionym w dniu ………..…..………………………..

………………………………….

/Podpis rodzica / prawnego opiekuna /

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1b

Jelenia Góra, dnia ……………………….

.........................................................................
/Imię i nazwisko/

.........................................................................
/Klasa/

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

.........................................................................
/Adres zamieszkania /

.........................................................................
/Data i miejsce urodzenia/

Dyrektor

Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych

im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

Zwracam się z prośbą o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym

......……./…........… w okresie od …………………………. do …………………………. zgodnie

z zaświadczeniem lekarskim wystawionym w dniu ………..…..………………………..

………………………………….

/Podpis ucznia /

*niepotrzebne skreślić


