
 

 

 Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego  
Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.).  
§ 8 ust.1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.  

§ 8 ust.2 Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”.  

§9. 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa 

programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych 

zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.  

2.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu 

nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa 

jazdy oraz datę wydania uprawnienia.  

§10.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

porady psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego 

etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi luz z autyzmem, w tym z zespołem Aspengera, z nauki 

drugiego języka obcego.  

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

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



Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego  
Procedura postępowania dotyczy zwolnień na okres dłuższy niż 1 miesiąc.  
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego.  

2. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (prawni opiekunowie). 

Składają w sekretariacie szkoły podanie (wg załącznika nr 1 do procedury) do dyrektora szkoły 

z dołączonym do niego zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność zwolnienia 

ucznia z zajęć wychowania fizycznego.  

3. Podanie, o którym mowa w pkt 2., należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w terminie do 7 dni 

od daty wystawienia zaświadczenia przez lekarza.  

4. Zaświadczenie lekarskie będzie respektowane od daty jego wystawienia. Dostarczone po 

terminie, o którym mowa w punkcie 3., będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.  

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.  

6. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego dyrektor szkoły wydaje na czas określony w tej 

opinii.  

7. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Uczeń odbiera decyzję dyrektora 

w sekretariacie szkoły, odbiór potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym na decyzji. 

O wydanej decyzji dyrektor szkoły informuje wychowawcę klasy i nauczyciela wychowania 

fizycznego.  

8. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem 

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

wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzice (prawni opiekunowie) składają 

nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w 

pracy z uczniem.  

9. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w trakcie trwania lekcji przebywa pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, w miejscu odbywania się lekcji. Istnieje możliwość, że po 

złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez rodziców/ prawnych opiekunów do dyrektora szkoły, 

uczniowie przychodzą później, jeśli lekcja jest pierwsza i idą do domu, jeśli ta lekcja jest ostatnia. 

Jeśli jednak taki wniosek nie wpłynie, uczeń przebywa wówczas na lekcji. (załącznik nr 2)  

10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na cały semestr lub rok 

szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”.  

11. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego są dokumentowane poprzez wpis do ewidencji 

zwolnionych.  

12. Z niniejszą procedurą zapoznaje zainteresowanych uczniów nauczyciel wychowania 

fizycznego na pierwszych zajęciach wychowania fizycznego w danym roku szkolnym.  

13. Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego wraz z załącznikami dostępna jest 

na stronie internetowej szkoły.  
 

 


