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PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z  ZAJĘĆ WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO  

ORAZ WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH  

 

Podstawa prawna 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z dnia 22 lutego 2019 r.( Dz. U. poz. 

373) 

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.  

 

3. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych 

zajęciach pod opieką nauczyciela jako uczestnik – obserwator. 

 

4. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zwolnienie ucznia z obecności na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie oświadczenia rodziców ucznia. O tym fakcie 

informowani są nauczyciel uczący wychowania fizycznego i wychowawca klasy. Wówczas 

nieobecność ucznia na zajęciach odnotowuje się w dzienniku jako usprawiedliwioną. 

 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w 

opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, 

wydanej przez lekarza. 

 

6. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z 

wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie stanowią podstawy do zwolnienia ucznia ze 

wszystkich ćwiczeń. 

 

7. Do czasu uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek 

uczęszczać na zajęcia lekcyjne z tego przedmiotu. 

 

8.  Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, 

a okres zwolnienia nie przekracza połowy wymaganego czasu przeznaczonego na zajęcia w 

szkolnym planie nauczania i są podstawy do wystawienia oceny, wówczas uczeń podlega 

klasyfikacji z tego przedmiotu. 
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9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”. 

 

10. Zwolnienie ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego może nastąpić na podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz na pisemny 

wniosek rodzica/prawnego opiekuna. 

 

11. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć lub określonych 

ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.

  

12. Decyzja przekazywana jest rodzicom/prawnym opiekunom,  wychowawcy ucznia,  

oraz  nauczycielowi wychowania fizycznego. 

 

13. Nauczyciel wychowania fizycznego odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym, a 

wychowawca w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania ucznia.  

 

14. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo  

do odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty w Warszawie  

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

 

15. W sprawach nieuregulowanych powyższą procedurą decyzje podejmuje dyrektor szkoły.  

 

16. Z niniejszą procedurą wychowawca klasy zapoznaje rodziców/opiekunów prawnych  

na pierwszym zebraniu. 


