
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZWALNIANIA UCZNIA  

Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 w ZSO nr1 w Gdańsku 

  

  

Na podstawie: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

§ 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 (…) 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 (…) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

oraz 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (z późniejszymi zmianami). 

§ 31. 

2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu 

z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (prawnych 

opiekunów).  

  

Zasady zwalniania:  

1. Nauczyciel wychowania fizycznego ucznia, który zgłasza dolegliwości zdrowotne 

zwalnia tego dnia z ćwiczeń na zajęciach oraz informuje o tym fakcie wychowawcę 

klasy, który informuje rodziców ucznia  

2. Nauczyciel wychowania fizycznego zwalnia ucznia z ćwiczeń na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie pisemnej informacji rodziców ucznia o jego 



dolegliwościach zdrowotnych na łączny okres nie dłuższy niż jeden tydzień. W 

przypadku konieczności zwalniania przez nauczyciela WF ucznia z udziału w 

ćwiczeniach na podstawie informacji od rodziców ucznia na okres dłuższy niż tydzień, 

nauczyciel WF uzgadnia z wychowawcą klasy sposób wyjaśnienia z rodzicami ucznia 

kwestii jego dolegliwości zdrowotnych.   

3. Nauczyciel wychowania fizycznego zwalnia ucznia z ćwiczeń na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego na czas określony w 

zaświadczeniu, jednak na okres nie dłuższy niż łącznie jeden miesiąc.  

4. Uczeń powinien dostarczyć nauczycielowi wychowania fizycznego zwolnienie z 

ćwiczeń w przeciągu dwóch tygodni od zaistniałej sytuacji. 

5. Zaświadczenia lekarskie o niezdolności ucznia do wykonywania niektórych ćwiczeń 

lub niezdolności do udziału we wszelkich ćwiczeniach przez okres dłuższy niż jeden 

miesiąc (uczeń lub jego rodzice dostarczają do sekretariatu Szkoły). Dyrektor 

podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania niektórych ćwiczeń lub z 

realizacji zajęć wychowania fizycznego na czas określony w opinii lekarza, o czym 

informuje wychowawcę klasy i nauczyciela wychowania fizycznego. 

6. Nauczyciel wychowania fizycznego, w zależności od długości zwolnienia oraz ew. w 

zależności od liczby sformułowanych w ciągu roku szkolnego ocen z wychowania 

fizycznego, podejmuje decyzję, czy uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną z tego 

przedmiotu, czy w dokumentacji przebiegu kształcenia wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona”. 

7. Szkoła zapewnia uczniowi zwolnionemu z realizacji zajęć wychowania fizycznego 

opiekę w czasie trwania zajęć wychowania fizycznego. Szczegóły opieki uzgadnia 

nauczyciel wychowania fizycznego z wychowawcą klasy.  

 


