
Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 12/IX/2014  

z dnia 15 września 2014 r. 

 

REGULAMIN  WYDAWANIA DECYZJI O ZWOLNIENIU UCZNIA                                       
Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO                                                                                     

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 W POZNANIU 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. 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 wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii 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 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ze względu na 
przeciwwskazania zdrowotne. Zwolnienie to nie odnosi się jednak do obecności 
ucznia na  zajęciach wychowania fizycznego. 

2. W przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na 
okres  dłuższy niż jeden miesiąc, decyzję o zwolnieniu wydaje dyrektor szkoły                      
w oparciu o pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia (zał. nr 1).               
Do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego. Zwolnienie wydane jest 
na  czas określony w tym zaświadczeniu. 

3. Dyrektor szkoły w oparciu o zaświadczenie lekarskie i wniosek rodziców wydaje 
pisemną decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję 
przekazuje za  pośrednictwem wychowawcy klasy rodzicom ( opiekunom prawnym) 
ucznia oraz  nauczycielowi wychowania fizycznego. 

4. Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim rodzice (opiekunowie prawni) ucznia 
przekładają dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak 
nie   później niż: 

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego całego roku szkolnego lub I semestru – do 30 
września danego roku szkolnego, 

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – w ciągu jednego miesiąca od 
pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych w tym okresie, 

c) w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku 
szkolnego – nie później niż w ciągu tygodnia od daty wystawienia zaświadczenia 
lekarskiego. 
 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres całego 
semestru  lub roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony/a”. 



6. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę śródroczną, a na okres II semestru decyzją dyrektora 
szkoły  został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, ocena śródroczna jest 
jednocześnie   oceną roczną lub końcową. 

 
7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w I semestrze lub                    

w roku  szkolnym przekroczył 50% liczby godzin lekcyjnych realizowanych w klasie 
ucznia, dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  
„zwolniony/a”. 

8. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące 
zwolnieniem  z wykonania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia 
ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic (prawny opiekun) 
składa  nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić 
zalecenia  lekarza w pracy z uczniem. 

9. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszym regulaminem na 
pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy 
zapoznaje  rodziców (opiekunów prawnych) z powyższym regulaminem na pierwszym 
zebraniu z rodzicami. 

10.  W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor 
szkoły. 

 
 

……………………… 
 
 
Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 12/IX/2014 z dnia 15.09.2014r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu – wniosek rodziców 
 
 
                                Poznań, dnia ……………………… 
   
    
                                                                            Do Dyrektora  
                                                                                      Zespołu Szkół Specjalnych nr 105  
                                                                                      im. Juliana Tuwima  
                                                                                      w Poznaniu 
 

 
Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego 

 
Proszę o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego  mojego syna / córkę*  
 
………………………………………….…………………………………………………… 
 
ur.  ...................................................... ucznia  klasy ……………………………………….. 
 
 
Proszę o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego mojego syna / córkę w okresie  
wskazanym w  zaświadczeniu lekarskim, które  przedstawiam w załączeniu.           
  
Zwracam się z prośbą o zwolnienie syna / córki* z obowiązku obecności na w/w zajęciach w 
dniach, gdy są one na pierwszej / ostatniej lekcji : 
 
............................................................................................................................................ 
(wypisać dni tygodnia i godziny zajęć) 
 
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna / córki* w 
tym czasie poza terenem szkoły. 
                     
            ...................................................                      
                    czytelny  podpis rodzica 
(opiekuna) 
 
Decyzja dyrektora szkoły 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* / na zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego 
we wskazanym okresie. 
                   ………...................................... 
                         (data, podpis dyrektora) 
............................................... 
 (data, podpis nauczyciela wf) 
 
............................................... 
  (data, podpis wychowawcy) 
* niepotrzebne skreślić 
 


