
Zał. Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2019 

z dnia 13 listopada 2019r 

 

Procedura zwalniania ucznia z zajęć: 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 

w Zamościu 

podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. 2015 poz.843); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 
1534). 

 
§ 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

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

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

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

Procedura postępowania dotyczy zwolnień na okres dłuższy niż l miesiąc. 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego, z określonych ćwiczeń na zajęciach z wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki na podstawie zaświadczenia lekarskiego. 

 

2. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego z określonych ćwiczeń na zajęciach 

z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki występują rodzice 

lub pełnoletni uczeń. Podanie składa się w sekretariacie szkoły z dołączonym do niego 

zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć. Na 

odwrocie zaświadczenia lekarskiego podpisy swoje składają: rodzice, wychowawca 

i pielęgniarka szkolna. 

 

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 wystawienia zaświadczenia. Dostarczone 

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

 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego,  

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń 

wydanej przez lekarza. 

 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  



lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach wydanej przez lekarza. 

 

7. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego z określonych ćwiczeń na zajęciach z wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, dyrektor szkoły wydaje na czas określony  

w tej opinii. 

 

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

z określonych ćwiczeń na zajęciach z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  

lub informatyki w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu  podania. Rodzice lub pełnoletni 

uczeń odbiera decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły, odbiór potwierdza własnoręcznym  

podpisem złożonym na decyzji.  O wydanej decyzji dyrektor szkoły powiadamia nauczyciela 

uczącego danego przedmiotu poprzez dokonanie zapisu w dzienniku lekcyjnym. 

 

9. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z uczestniczenia w zajęciach 

na podstawie §5 wymienionego wyżej rozporządzenia i odnosi się  to do oceny klasyfikacyjnej   

z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki w przypadku, gdy uczeń   

(ze względu na przeciwwskazania zdrowotne) uzyskał zwolnienie z zajęć, nie odnosi się 

natomiast do obecności ucznia na zajęciach. 

10. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, z określonych ćwiczeń na zajęciach 

z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki w trakcie trwania lekcji 

przebywa pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia w miejscu odbywania się lekcji. 

11. Jeżeli lekcja wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki jest lekcją 

pierwszą lub ostatnią zgodnie z wolą rodziców wyrażoną w oświadczeniu złożonym 

wychowawcy klasy uczeń jest zwalniany do domu. 

12. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku lekcyjnym nieobecności 

usprawiedliwione. 

13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki na cały semestr lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast  

oceny klasyfikacyjnej  wpisuje  się „zwolniony" lub „zwolniona". 

14. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast 

wychowawca klasy-rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami. 

15. Procedura wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2019r. 

 


