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PROCEDURA 

ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO 

W KOŚCIANIE 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534). 

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie. 

 

Opis działań 
 

1. Uczeń może być jednorazowo zwolniony z czynnego uczestnictwa w zajęciach 

wychowania fizycznego (tj. nie wykonywać ćwiczeń) na podstawie pisemnego 

zwolnienia rodziców, zawierającego termin i uzasadnioną przyczynę zwolnienia. 

Zwolnienia dokonuje nauczyciel wychowania fizycznego, odnotowując ten fakt 

w dzienniku zajęć. 

2. W szczególnych przypadkach (uzasadnionych stanem zdrowia) nauczyciel prowadzący 

zajęcia wychowania fizycznego zwalnia ucznia zgłaszającego dolegliwości zdrowotne 

z czynnego uczestnictwa w zajęciach (tj. z wykonywania ćwiczeń) i odnotowuje ten fakt 

w dzienniku zajęć. 

3. Krótkotrwałego zwolnienia z czynnego uczestnictwa w zajęciach wychowania 

fizycznego dokonuje nauczyciel wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia 

lekarskiego wystawionego na dany okres. Termin zwolnienia nauczyciel odnotowuje 

w dzienniku zajęć. 

4. Uczeń może być długoterminowo zwolniony z zajęć wychowania fizycznego (powyżej 

jednego miesiąca), tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego. Rodzice lub prawni 

opiekunowie, występują do dyrektora z podaniem (załącznik nr 1) o zwolnienie, do 

którego dołączają opinię lekarską o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach. 

5. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć na podstawie opinii lekarza. 

O wydanej przez siebie decyzji informuje rodzica, nauczyciela wychowania fizycznego 

i wychowawcę. 

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. Jego nieobecność odnotowuje się wówczas w dzienniku jako 

usprawiedliwioną. W pozostałych przypadkach uczestniczy w nich zgodnie z rozkładem 

zajęć. W w/w sytuacji rodzice (opiekunowie prawni) podpisują na druku wniosku 

oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za swoje dziecko w czasie jego 

nieobecności na zajęciach z wychowania fizycznego. Oświadczenie to przechowuje się 

w sekretariacie szkoły do końca roku szkolnego. 

7. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia klasyfikację ucznia, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony /zwolniona”. 

8. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę w I półroczu, a zwolnienie ucznia trwa całe drugie półrocze, 

w dokumentacji przebiegu nauczania jako ocenę roczną wpisuje się ocenę uzyskaną za 

I półrocze. 

9. Postępowanie zgodnie z przedstawioną procedurą monitoruje dyrektor. 

10. Procedura może ulec modyfikacji w zależności od nowelizacji aktów prawnych MEN. 
 


