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PROCEDURY  POSTĘPOWANIA  
obowiązujące  

w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie 

przy zwalnianiu uczniów z zajęć wychowania fizycznego 

 

 

 

 

Działając na podstawie §5 Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843) wprowadzam następujące 

procedury zwalniania uczniów z wykonywania na zajęciach wychowania fizycznego 

określonych ćwiczeń fizycznych lub zwalniania z zajęć wychowania fizycznego: 

 

 

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

zajęciach wychowania fizycznego lub z zajęć wychowania fizycznego na podstawie 

opinii (zaświadczenia) o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych 

ćwiczeń lub braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 

 

2. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z wykonywania 

na zajęciach wychowania fizycznego określonych ćwiczeń lub zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, uczeń przekazuje 

nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest potwierdzić fakt 

otrzymania ww. zaświadczenia w dzienniku lekcyjnym w uwagach. Nauczyciel 

obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia. 

 

3. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż jeden miesiąc, pełnoletni uczeń 

lub w przypadku ucznia niepełnoletniego - jego rodzic (prawny opiekun) składa wraz  

z podaniem o czasowe zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach 

wychowania fizycznego lub zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego do dyrektora 

szkoły w sekretariacie w skrzydle A. 

 

4. Podanie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak 

nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty jego wystawienia. Zaświadczenie 

lekarskie dostarczone wraz z podaniem w terminie późniejszym jest ważne od daty jego 

złożenia w sekretariacie szkoły. 

 

5. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych 

ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnieniu z zajęć wychowania 

fizycznego w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia podania. Rodzic (prawny 

opiekun) lub pełnoletni uczeń odbiera decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły  

(skrzydło A). Fakt odebrania decyzji uczeń lub rodzic potwierdza podpisem złożonym na 

kopii tego dokumentu. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2011&qplikid=1165
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2011&qplikid=1165
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2011&qplikid=1165
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6. Jeżeli w zaświadczeniu lekarskim zawarte są informacje o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych, to skutkuje ono 

zwolnieniem ucznia z wykonywania na zajęciach wychowania fizycznego wskazanej  

w zaświadczeniu grupy ćwiczeń, a zaświadczenie nie stanowi wtedy podstawy do 

zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. 

 

7. O wydanej przez dyrektora decyzji za pośrednictwem sekretariatu szkoły 

zostaje poinformowany nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz 

wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości ww. nauczyciele 

potwierdzają podpisem złożonym na kopii decyzji. 

 

8. Po otrzymaniu informacji o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

nauczyciel wf wpisuje do dziennika lekcyjnego stosowną informację o czasie 

obowiązywania zwolnienia. 

 

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

10. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek w trakcie tych zajęć 

przebywać razem z grupą ćwiczących uczniów i podporządkować się poleceniom 

nauczyciela wf, który w tym czasie sprawuje nad nim opiekę. 

 

11. Z niniejszą procedurą wychowawca klasy zapoznaje uczniów na pierwszej godzinie 

wychowawczej w danym roku szkolnym zaś rodziców (prawnych opiekunów) na 

pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.  

 

12. Niniejsze procedury obowiązują w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława 

Syroczyńskiego w Lublinie od 01.09.2015 r. 


