
Załącznik nr 3 

Do uchwały nr 8/2015/16 z dn. 15 września 2015r. 

 

 

REGULAMIN  

zwolnień ucznia z zajęć wychowania fizycznego. 

Podstawa prawna: 

            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  MEN  z dnia 10 czerwca 2015r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych oraz na podstawie art.44 zb ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami). 

§ 5 ust. 1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia 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 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego {…} na podstawie opinii o 

braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej 

opinii”. 

1. Cel regulaminu :  

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego w przypadku czasowego zwolnienia lekarskiego, 

trwającego dłużej niż 2 tygodnie. 

 

2. Zakres regulaminu : 

Zajęcia wychowania fizycznego. 

3. Osoby, których dotyczy:  

Dyrektor, nauczyciele szkoły, uczniowie, rodzice.  

4. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność osób realizujących zadania: 

a) rodzic kieruje prośbę do dyrektora szkoły o zwolnienie dziecka z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego lub z całkowitego zwolnienia dziecka z zajęć 

wychowania fizycznego  

b) dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć  

c) nauczyciel respektuje wydaną decyzję i odnotowuje w dzienniku lekcyjnym zwolnienie ucznia  

z zajęć . 

5. Opis działań : 

1. Uczeń może być czasowo zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń lub  

z całkowitego zwolnienia z wychowania fizycznego tylko na podstawie opinii lekarza. 

2. Rodzice lub prawni opiekunowie, mogą zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych lub z obowiązku uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego, kierując podanie do 

dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego (zał.1) 

3. Dyrektor na  prośbę  rodzica wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć 

na podstawie opinii lekarza(zał.3) 

4. Dyrektor o wydanej przez siebie decyzji informuje rodzica, nauczyciela wychowania fizycznego  

 i wychowawcę. 



5. W przypadku ucznia uczestniczącego w realizacji zajęć wychowania fizycznego  

z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych jest przez 

nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany 

dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do 

indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywani a przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 

wydanej przez lekarza. 

6. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na prośbę rodziców może być zwalniany do domu 

jeśli zajęcia  wychowania fizycznego przypadają na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, w 

pozostałych przypadkach uczestniczy w nich zgodnie z podziałem zajęć (zał.2). 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na czas całego okresu lub roku 

szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony/a”. 

8. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę śródroczną, a w drugim okresie decyzją dyrektora szkoły został 

zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, ocena śródroczna jest jednocześnie oceną roczną lub 

końcową. 

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w I okresie lub w roku szkolnym 

przekroczył 50% liczby godzin lekcyjnych realizowanych w klasie ucznia, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”. 

10. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonania 

wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. 

Takie zaświadczenie rodzic (prawny opiekun) składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który 

zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.  

11. Z niniejszym  regulaminem zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych 

zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) 

na pierwszym zebraniu z rodzicami. 

 

6. Wykaz i opis sporządzonej dokumentacji: 

 Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

 Rejestr zwolnień 

 

Postanowienia końcowe : 

 Postępowanie zgodnie z przedstawioną procedurą monitoruje dyrektor . 

 Regulamin może ulec modyfikacji w zależności od nowelizacji aktów prawnych MEN lub ewaluacji. 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2015r. 

 

                                                                                                                        Dyrektor  

                                                                                                             Zespołu Szkół w Zabawie 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Zabawa, dnia …………………………..  

 

   Dyrektor 

     Zespołu Szkół w Zabawie 

 

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego 

 

 Na podstawie paragrafu 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  MEN  z dnia 10 

czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz na podstawie art.44zb ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami) oraz zaświadczenia 

lekarskiego, zgodnie z procedurami zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego w zespole Szkół w 

Zabawie, proszę o zwolnienie …………………………………………..ucznia/uczennicy klasy 

………………… 

1. z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego. 

2. z zajęć wychowania fizycznego  w okresie : 

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

z powodu………………………………………………………………………... 

 

 W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie. 

……………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Zabawa, dnia …………………………..  

 

  Dyrektor 

     Zespołu Szkół w Zabawie 

 

W związku ze zwolnieniem z zajęć wychowania fizycznego 

syna/córki……………………………………, ucznia/uczennicy klasy ………………… Zespołu Szkół  

w Zabawie w okresie…………………………………………………………… zwracam się z prośbą  

o zwolnienie syna/córki* z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej lub 

ostatniej lekcji: 

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

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

(wypisać dni tygodnia i godziny zajęć) 

Jednocześnie informuję, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo 

syna/córki* w tym czasie poza terenem szkoły. 

 

……………………………………………………. 

/czytelny podpis rodziców/ 

Decyzja dyrektora szkoły: 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 

Uwaga w czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły. 

…………………………………………………………. 

/data i podpis dyrektora szkoły/ 

………………………………………………………….. 

/data i podpis nauczyciela wf/ 

………………………………………………………….. 

/data i podpis wychowawcy/ 

 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3 

Zabawa, dnia …………………………..  

 

Decyzja nr ……/20…… 

w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

 

 Na podstawie paragrafu 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  MEN  z dnia 10 

czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, na wniosek Pana/Pani…………………………………………. 

wraz z zaświadczeniem lekarskim z dnia…………………………………………………, o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, 

zwalniam 

…………………………………………………., ucznia klasy…….. Zespołu Szkół w Zabawie, 

1. z wykonywania określonych zaświadczeniu lekarskim ćwiczeń fizycznych na zajęciach  

z wychowania fizycznego. 

2. z zajęć wychowania fizycznego  w okresie : 

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

 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w 

terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Uzasadnienie 

Podstawą zwolnienia był wniosek ojca/matki, Pana ……………………………………………………….. 

Oraz opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania 

fizycznego wydana w dniu……………………………….. 

……………………………………………. 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 


