
zał. 9b 

Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego 

w ZSO nr 5 w Gliwicach 

 
1. Uczeń zostaje zwolniony z czynnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego (tj. 

nie wykonuje ćwiczeń) na podstawie krótkotrwałego zwolnienia lekarskiego napisanego przez 

rodziców (wpisanego do zeszytu korespondencji). Zwolnienia dokonuje nauczyciel 

wychowania fizycznego, odnotowując ten fakt w dzienniku zajęć. 

 

2. W szczególnych (uzasadnionych) przypadkach nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania 

fizycznego zwalnia ucznia zgłaszającego dolegliwości zdrowotne z czynnego uczestnictwa  

w zajęciach (tj. z wykonywania ćwiczeń) i odnotowuje ten fakt w dzienniku zajęć. 

 

3. Uczeń posiadający zwolnienie lekarskie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

(na druku szkolnym, który jest wydawany w sekretariacie szkoły) przedkłada je 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia wychowania fizycznego wraz z podaniem do dyrektora 

szkoły o zwolnienie z tych zajęć. 

 

4. Uczeń posiadający długotrwałe (powyżej dwóch miesięcy) zwolnienie lekarskie z zajęć 

wychowania fizycznego (na druku szkolnym, który jest wydawany w sekretariacie szkoły) 

przedkłada je nauczycielowi prowadzącemu zajęcia wychowania fizycznego wraz z podaniem 

do dyrektora szkoły o zwolnienie z tych zajęć w terminie wskazanym przez lekarza. 

Nauczyciel wychowania fizycznego przekazuje całą dokumentacje wicedyrektorowi szkoły. 

 

5. Wicedyrektor szkoły rozpatruje wniosek o  częściowe lub długoterminowe zwolnienie 

ucznia z zajęć wychowania fizycznego i podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie.               

O podjętej decyzji informuje zainteresowane strony (tj. nauczyciela wychowania fizycznego 

i ucznia). Nauczyciel wychowania fizycznego przechowuje całą dokumentacje dotyczącą 

zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zgłasza to wychowawcy klasy. 

 

6. Uczniowie niebiorący czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego (którzy nie 

ćwiczą) przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia w miejscu ich odbywania. 

 

7. Niedyspozycja nie zwalnia uczennic z udziału w zajęciach wychowania fizycznego 

(wyjątek – zajęcia na basenie). 

 

8. Uczeń posiadający długotrwałe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego może: 

- przychodzić do szkoły na drugą (lub trzecią) godzinę lekcyjną (w przypadku, gdy zajęcia 

wychowania fizycznego są realizowane na pierwszej lub drugiej godzinie lekcyjnej), 

- być zwolniony do domu z ostatniej lub dwóch ostatnich godzin lekcyjnych (w przypadku, 

gdy zajęcia wychowania fizycznego są realizowane na ostatniej lub dwóch ostatnich 

godzinach lekcyjnych), jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) napiszą oświadczenie o przyjęciu 

odpowiedzialności za swoje dziecko w czasie jego absencji na zajęciach wychowania 

fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego przechowuje 

przedmiotowe oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) do końca bieżącego roku 

szkolnego (do 31.VIII.). 

 

9. Uczniowie którzy mają częściowe lub długoterminowe zwolnienie lekarskie z wychowania 

fizycznego (np. powyżej dwóch miesięcy, półroczne lub roczne) zobowiązani są w terminie 



do 7 dni po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego złożyć je do nauczyciela wychowania 

fizycznego wraz z podaniem do dyrektora szkoły o zwolnienie z zajęć wychowania 

fizycznego. 

 

10. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty złożenia zwolnienia do 

nauczyciela wychowania fizycznego. Zwolnienia lekarskie dotyczące wychowania fizycznego 

z wsteczną datą zwalniającą ucznia z ćwiczenia (np. zwolnienie lekarskie jest wystawione 

przez lekarza z datą 30 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

od 1 września) będą respektowane od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego. 

 

11. Uczeń do dnia (data wystawienia zwolnienia lekarskiego) otrzymania długoterminowego 

zwolnienia lekarskiego ma wpisywane w dzienniku zajęć brak uczestnictwa w zajęciach 

wychowania fizycznego. 

  


