
Regulamin wydawania decyzji o zwolnieniu ucznia  z zajęć wychowania fizycznego            w
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie

PODSTAWA PRAWNA:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015r.r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. 2015r.poz. 843)

1. Uczeń może być  częściowo lub całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ze względu na przeciwwskazania 
zdrowotne. Zwolnienie to nie odnosi się jednak do obecności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. 

2.W przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres uniemożliwiający dokonanie oceny 
klasyfikacyjnej, decyzję o zwolnieniu ucznia wydaje dyrektor szkoły w oparciu o pisemny wniosek rodziców (opiekunów 
prawnych) złożony w sekretariacie szkoły. Do wniosku załącza się opinię lekarską - zaświadczenie lekarskie o ograniczonych 
możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego. Zwolnienie wydane jest na czas określony w tym 
zaświadczeniu. 

3.Sekretarz szkoły prowadzi rejestr uczniów zwolnionych.

 3. Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim rodzice (opiekunowie prawni) ucznia przedkładają w sekretariacie szkoły najpóźniej
dwa tygodnie  po uzyskaniu zaświadczenia od rozpoczęcia roku szkolnego. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń 
lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego – nie później niż w ciągu tygodnia od daty wystawienia zaświadczenia 
lekarskiego.

4.Dyrektor szkoły informuje wychowawcę klasy o wydanej decyzji.  

5. Rejestr uczniów zwolnionych otrzymują wicedyrektor i nauczyciele wychowania fizycznego. 

5. W przypadku wskazań lekarskich o przeciwwskazaniu ze względów zdrowotnych przebywania ucznia zwolnionego z zajęć 
wychowania fizycznego w miejscu przeprowadzania aktywnych zajęć wychowania fizycznego,  uczeń nie uczestniczy w tych 
zajęciach i przebywa poza miejscem odbywania zajęć w uzgodnieniu  z rodzicami lub pod opieką innych nauczycieli na terenie 
szkoły: w świetlicy, w bibliotece, w gabinecie pedagoga. 

6. W przypadku zorganizowania zajęć z nauczycielem zastępującym, nauczyciel organizuje wówczas zajęcia maksymalnie 
ograniczające możliwość wystąpienia urazów fizycznych lub oddelegowuje ucznia pod opiekę innego nauczyciela. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres uniemożliwiający wystawienie oceny klasyfikacyjnej 
lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”. 

9. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, w tym posiadającego  zwolnienie z  wychowania fizycznego,                o
którym mowa w ust. 1, nauczyciel prowadzący  te zajęcia po lekcji informuje wychowawcę klasy lub wicedyrektora.

9. 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. 

10. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Regulamin wprowadzono Zarządzeniem
Dyrektora Szkoły nr  / -2015/16 z dnia 26.02.2016 r.

załącznik 1

Rejestr zwolnien uczniów z wychowania fizycznego w roku szkolnym…………………………………………

Lp
.

Imię, nazwisko ucznia Podstawa zwoln. Nr decyzji Dyr.Szk. Okres zwoln. Uwagi



 Szczytno, dn. .......................................

DECYZJA Nr    ……….......... /…………….... w sprawie zwolnienia ucznia z nauki wychowania 
fizycznego

Na podstawie § 5 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.06.2015 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 
publicznych oraz na podstawie opinii lekarskiej z dnia .................................................................... o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia w tych zajęciach

Z W A L N I A M

ucznia ………………………………………………………………………………….....……..                                                                                                         
(imię i nazwisko ucznia, klasa)

z nauki wychowania fizycznego

w okresie ...............................................................................…………......................………….

Podczas trwania lekcji z wyżej wymienionego przedmiotu uczeń ma obowiązek uczestniczenia w niej wraz z całą klasą (nie jest 
oceniany za osiągnięcia). 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

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


