
 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO W PAŃSTWOWYCH SZKOŁACH BUDOWNICTWA 

 IM.  PROF. MARIANA OSIŃSKIEGO W GDAŃSKU 

 

Podstawa prawna: 

1. art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz. U.  

843) 

 

 

 

1. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego dotyczy uczniów, 

którzy ze względu na przeciwwskazania zdrowotne uzyskali wydaną przez lekarza                   

opinię o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach z wychowania 

fizycznego.  

 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego wskazany w opinii 

wydanej przez lekarza uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się zwolniony lub zwolniona.   

  

3. Zwolnienie ucznia z ćwiczeń fizycznych nie musi oznaczać zwolnienia z obecności 

ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. Obecność ucznia podczas tych zajęć jest 

wskazana ze względu na realizację podstawy programowej z wychowania fizycznego, 

która  zawiera m.in. treści edukacji zdrowotnej oraz zasady bezpieczeństwa i higieny 

osobistej. 

 

4. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego może być nieobecny w szkole 

zgodnie z planem lekcji na pierwszych i ostatnich godzinach wyłącznie za zgodą 

dyrektora szkoły, wydanej na podstawie prośby rodziców lub pełnoletniego ucznia.  

 

5. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w pkt. 4 nieobecności ucznia 

usprawiedliwia wychowawca.  

  

6. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego może uczestniczyć                             

w konsultacjach z nauczycielem wychowania fizycznego dotyczących treści podstawy 

programowej w zakresie edukacji zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

osobistej. 

 



7. Dyrektor szkoły  podejmuje decyzję  na podstawie dokumentów złożonych                    

w sekretariacie szkoły (do pobrania w sekretariacie lub www.psbgdansk.pl): 

a. zał. nr 1 wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, 

b. zał. nr 2 opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.  

c. oświadczenie zał. nr 3 o zrealizowaniu przez ucznia treści podstawy 

programowej z wychowania fizycznego. 

 

8. Opinia lekarza dotycząca ograniczonych możliwości uczestniczenia ucznia                                      

w zajęciach wychowania fizycznego może być również dostarczona na druku 

wydanym przez lekarza np. zaświadczenie lekarskie.  

 

9. Decyzja dyrektora w formie pisemnej zostanie wydawana są w ciągu 14 dni                         

od daty złożenia  dokumentów, o których mowa w pkt.7. O podjętej decyzji zostaje 

poinformowany się wnioskodawca, wychowawca klasy oraz nauczyciel wychowania 

fizycznego. 

 

10.  Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia  z zajęć wychowania fizycznego będzie 

dołączona do arkusza ocen ucznia. 

 

11. Dyrektor szkoły może skierować ucznia zwolnionego z zajęć wychowania fizycznego 

na ponowne badania lekarskie w celu wykluczenia przeciwwskazań zdrowotnych                 

do odbycia przez ucznia praktyki zawodowej lub uczestniczenia w zajęciach 

praktycznych, znajdujących się w programie nauczania dla danego zawodu. 

 

 

 


