
 

  

 

Procedura zwalniana ucznia z zajęć wychowania fizycznego                                

w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki                               

w Swarzędzu. 

 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu ma możliwość 
zwolnienia 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, 

 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.  

2. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w zakresie określonych ćwiczeń lub w 

przypadku zwolnienia krótkotrwałego, które nie wpływa na możliwość klasyfikowania go z 

przedmiotu, powinien być obecny podczas tych zajęć, lecz nie wykonywać ćwiczeń 

wskazanych w zaświadczeniu lekarskim. Nauczyciel przedmiotu może bowiem zlecić uczniowi 

inne zadania nie pozostające w sprzeczności z orzeczeniem lekarskim jak np. przygotowanie 

referatu lub prezentacji na temat zasad jakiejś dyscypliny sportu lub zasad fair play. Uczeń 

ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Jednocześnie nauczyciel wychowania 

fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania 

przez ucznia oceny klasyfikacyjnej, do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w 

opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza. O dostosowaniach 

informuje ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Szkoła zobowiązana jest zapewnić opiekę uczniowi podczas trwania tych zajęć. Uczeń może w 

tym czasie przebywać na świetlicy szkolnej, w czytelni lub pod opieką nauczyciela. 

4.  W przypadku zwolnienia skutkującego nieklasyfikowaniem ucznia z przedmiotu wychowanie 

fizyczne, dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną i zwalnia ucznia z obowiązku 

realizowania zajęć, wpisując odpowiednio na świadectwie szkolnym: zwolniony/zwolniona. 

5. Rodzic może złożyć wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego, jeśli zwolnienie lekarskie jest dłuższe niż okres 6 tygodni. 

6. Dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia z pierwszej lub ostatniej godziny lekcyjnej, na 

wniosek rodziców przejmujących odpowiedzialność za wcześniejsze wyjście dziecka ze szkoły 

niż przewiduje to plan zajęć. 

7. W przypadku, gdy uczeń uskarża się na dolegliwości zdrowotne, nauczyciel przedmiotu 

zwalnia go w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego 

rodziców /opiekunów prawnych. Wówczas uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela do 



 

zakończenia lekcji, chyba że uczeń wymaga pomocy pielęgniarki szkolnej lub 

zawiadomienia rodzica w celu odbioru dziecka ze szkoły. 

8. W wyjątkowych, doraźnych sytuacjach, rodzice/opiekunowie prawni mogą zwolnić ucznia z 

uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w danym dniu, poprzez pisemną informację 

rodziców złożoną do wychowawcy oddziału lub nauczyciela wychowania fizycznego (lub za 

pomocą e-dziennika). 

9. Uczniowie zwolnieni przez rodziców/opiekunów pranych do domu z pierwszych lub ostatnich 

lekcji wychowania fizycznego, mają wpisywaną w dzienniku nieobecność usprawiedliwioną. 

Nie dotyczy to uczniów nieklasyfikowanych z uwagi na decyzję lekarza. Wówczas nauczyciel 

zaznacza w dzienniku zwolnienie, którego nie wlicza się do ogólnej frekwencji ucznia. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w 
szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.). 

 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1534). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu 

 

Załącznik- wniosek rodziców/opiekunów prawnych o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego 

https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-10-czerwca-2015-r.-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2015-r.-poz.-843-11255.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-10-czerwca-2015-r.-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2015-r.-poz.-843-11255.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-10-czerwca-2015-r.-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2015-r.-poz.-843-11255.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-3-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1534-14524.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-3-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1534-14524.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-3-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1534-14524.html

