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Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego  

 

§ 1 

1. W klasach I-III obowiązkiem każdego ucznia jest udział w 3 godzinach wychowania 

fizycznego tygodniowo, a w klasach IV-VIII - 4 godzinach. 

2. Dla klas I-III dwie z wyżej wymienionych godzin, a dla klas IV-VIII – trzy godziny – są 

realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym.  

3. Zajęcia na basenie stanowią w klasach I-III – trzecią, a w klasach IV-VIII – czwartą 

obowiązkową godzinę wychowania fizycznego. 

§ 2 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania 

fizycznego lub zajęć na basenie na podstawie opinii lekarza, na czas określony w tej 

opinii.  

2. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie: 

1) opinii lekarza, na czas określony w tej opinii,  

2) uzasadnionej prośby rodzica – do 5 dni roboczych. Dłuższe zwolnienia 

obowiązują tylko na podstawie opinii lekarza. Zwolnienie musi być 

przedstawione nauczycielowi wychowania fizycznego przed rozpoczęciem zajęć. 

§ 3 

1. Opinia lekarska musi zawierać datę jej wystawienia, czas zwolnienia oraz jasno określać 

czy zwolnienie dotyczy wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, czy zwolnienia z 

realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

2. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego, w tym na basenie, na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, uczeń lub jego rodzice 

przekazują nauczycielowi wychowania fizycznego, który zwalnia ucznia z czynnego 

udziału w tych zajęciach, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nauczyciel przechowuje opinię 

lekarską w dokumentacji nauczania do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia. 

3. Opinię lekarską wystawioną na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wraz z podaniem 

rodziców (prawnych opiekunów) według wzoru określonego w załączniku nr 1 należy 

niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

4. Opinia lekarska niedostarczona w terminie, będzie ważna od daty jej złożenia 

w sekretariacie szkoły.  

5. Opinia lekarska zwalniająca ucznia z zajęć z wsteczną datą, będzie respektowana od daty 
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jej wystawienia.  

§ 4 

1. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć na basenie ma obowiązek realizacji czwartej godziny 

wychowania fizycznego na zajęciach ruchowych organizowanych w szkole (np. w ramach 

Sportowej soboty).  

2. Uczeń, który jednorazowo nie może uczestniczyć w zajęciach na basenie (posiada 

zwolnienie od rodzica), w czasie ich trwania zostaje na świetlicy szkolnej lub idzie do 

domu, jeżeli posiada złożone przez rodzica oświadczenie o samodzielnym powrocie do 

domu. 

3. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń ma obowiązek uczestniczyć 

w zajęciach wychowania fizycznego z wyłączeniem ćwiczeń wskazanych przez lekarza 

lub rodzica. 

4. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek obecności na 

tych zajęciach, a w szczególnym przypadku, kiedy zajęcia są pierwszą lub ostatnią lekcją 

w danym dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie pisemnego oświadczenia 

rodziców (załącznik nr 2), złożonego do sekretariatu szkoły. W dzienniku lekcyjnym 

nauczyciel wpisuje wówczas nieobecność usprawiedliwioną.   

§ 5 

5. Dyrektor wydaje decyzję (załącznik nr 3) o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Kopię 

decyzji otrzymuje rodzic, nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca.  

6. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku 

szkolnego, a jego nieobecności nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są 

podstawy do wystawienia oceny, wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.  

7. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez całe 

półrocze lub cały rok szkolny, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 


