
Załącznik  a  do Zarządzenia  3/2015-2016 
 Dyrektora CKZiU w Pionkach 

z dnia 25 września 2015 
 
 

Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz zwalniania  

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. 

 

 Podstawa prawna: 

 

 § 5. 1. I § 5. 2.  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.  

 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz. 843 ) oraz art. 104 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, w związku z art. 39 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)  

 Osoba wydająca decyzję: 

 Dyrektor szkoły.  

 

Wymagane dokumenty: 

 

 1. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach 

wychowania fizycznego  lub opinia lekarza o całkowitym zwolnieniu z zajęć wychowania 

fizycznego ( zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem 

ucznia z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego) – przykładowa opinia lekarza - załącznik nr 1. 

2. Podanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

 na zajęciach wychowania fizycznego – załącznik nr 2 lub podanie o zwolnieniu z zajęć 

wychowania fizycznego – załącznik nr 3 

 

 2. Decyzja Dyrektora Szkoły o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego - wzór decyzji - 

załącznik nr 4 lub 5 .  O decyzji dyrektora zostaje poinformowany rodzic/prawny opiekun lub 

pełnoletni uczeń, nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca.  

 3. Ewentualne oświadczenie rodzica o odpowiedzialności w przypadku późniejszych przyjść 

do szkoły lub wcześniejszych wyjść do domu ucznia (dotyczy sytuacji, gdy zajęcia są w danym 

dniu pierwszą lub ostatnią lekcją) - wzór oświadczenia - załącznik nr 6 

 



 Miejsce złożenia dokumentacji:  

 

Sekretariat szkoły. 

 Termin dostarczenia dokumentów: 

 

W semestrze I - do 30 września danego roku szkolnego.  

W semestrze II - w ciągu 14 dni od rozpoczęcia nowego semestru.  

W nagłych sytuacjach losowych - 14 dni od pierwszego dnia ograniczenia możliwości 

uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego. 

 

 Termin wydania zwolnienia: 

 

 Do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji. 

 

 Inne postanowienia:  

 

1. Jeśli lekcja wychowania fizycznego nie jest lekcją pierwszą lub ostatnią to uczeń ma 

obowiązek przebywać na tej lekcji pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.  

2. W przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego są lekcją pierwszą lub ostatnią, uczeń po 

dostarczeniu oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) o odpowiedzialności może być 

zwolniony z tych zajęć, a jego nieobecność odnotowuje się w dzienniku jako nieobecność 

usprawiedliwioną.  

3. Jeżeli uczeń został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego,  

a jego nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego nie przekroczyły połowy 

wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to uczeń podlega klasyfikacji  

z wychowania fizycznego. 

4. 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" lub "zwolniona".  

5. W przypadku decyzji odmownej rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń mogą 

odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 

terminie 7 dni.  

6. O zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz 

wychowawca ucznia przez pracownika sekretariatu. 

7. Z niniejszą procedurą wychowawca danego oddziału zapoznaje uczniów do dnia  

15 września danego roku szkolnego, natomiast rodziców (opiekunów prawnych) na 

pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym. 



8. W sprawach nie uregulowanych powyższą procedurą  decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

9. Zwolnienia lekarskie do 1 miesiąca ciągłego zwolnienia w roku szkolnym pozostają w gestii 

nauczyciela wychowania fizycznego. 

 

 

 

 


