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Podstawa prawna: 

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz.1534) 

 2. Statut Szkoły 

Procedura postępowania. 

 1. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na zajęciach 

wychowania fizycznego na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) skierowaną  

do wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu. Łączna długość tego typu zwolnień nie 

powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze.  

2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim 

zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.  

3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z ćwiczeń  

na zajęciach wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać 

nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca 

danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.  

4. O zwolnienie ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego przez okres dłuższy 

niż 1 miesiąc występują rodzice (opiekunowie prawni) z podaniem do dyrektora szkoły.  

Do podania dołączone być musi zaświadczenie lekarskie.  

5. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od 

lekarza, jednak nie później niż: 

 a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 20 września danego roku szkolnego, 

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 20 lutego danego roku szkolnego.  

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku 

szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie 

po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego. 

 6. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni 

roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję 

dyrektora w sekretariacie szkoły.  

7. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać  

za pośrednictwem dyrektora do Śląskiego Kuratora Oświaty. 



 8. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności  

na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia 

oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu. 

 9. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na zajęciach 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) złożonego  

u wychowawcy klasy.  

10. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas pierwszego 

zebrania we wrześniu, uczniowie przez nauczycieli wychowania fizycznego na pierwszych 

lekcjach tego przedmiotu.  

 


