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PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ  

Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  
Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 
r. poz.1457, 1560, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje 
§ 2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, 
dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej 
opinii. 
§ 4. 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 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 oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
§ 31. 2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym 
dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów). 

Procedura postępowania 

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

wykonywania niektórych ćwiczeń lub realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

 

W przypadku informacji od ucznia 

2. Ucznia, który zgłasza dolegliwości  zdrowotne, nauczyciel zwalnia danego dnia z 

ćwiczeń na zajęciach oraz informuje o tym fakcie rodziców lub wychowawcę klasy, 

który informuje rodziców ucznia.  

 

W przypadku informacji od rodziców ucznia 

3. 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 raz w miesiącu.  
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4. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego powinno być potwierdzone 

odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. 

5. W przypadku konieczności zwalniania przez nauczyciela wychowania fizycznego ucznia 

z udziału w ćwiczeniach na podstawie informacji od rodziców na okres dłuższy niż 

tydzień w jednym  miesiącu, nauczyciel wychowania fizycznego uzgadnia z rodzicami 

lub wychowawcą klasy sposób wyjaśnienia kwestii dolegliwości zdrowotnych ucznia. 

6. Uczeń dostarcza nauczycielowi wychowania fizycznego wniosek rodziców o 

usprawiedliwienie nieobecności w przeciągu dwóch tygodni od zaistniałej sytuacji. 

 

W przypadku zaświadczenia lekarskiego na czas nie dłuższy niż jeden miesiąc 

7. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z wykonywania 

ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, uczeń 

lub jego rodzice przekazują nauczycielowi wychowania fizycznego. Nauczyciel 

przechowuje je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia. 

8. Nauczyciel wychowania fizycznego zwalnia ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania 

fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego na czas określony w 

zaświadczeniu. 

 

W przypadku zaświadczenia lekarskiego na czas dłuższy niż jeden miesiąc 

9. Zaświadczenia lekarskie o niezdolności ucznia do wykonywania niektórych ćwiczeń lub 

niezdolności do realizacji zajęć wychowania fizycznego 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. 

10. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc należy złożyć wraz z 

wnioskiem* w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych 

zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego na łączny czas określony w zaświadczeniach. 

11. Wniosek o zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego należy przedłożyć 

dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później 

niż: 

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 10 września danego roku 

szkolnego, 

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 10 lutego danego roku 

szkolnego. 

12. Zaświadczenie lekarskie wystawione w ciągu roku szkolnego rodzice składają wraz z 

wnioskiem poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu 

zaświadczenia. 

13. Zaświadczenie niedostarczone w terminie jest ważne od daty jego złożenia w 

sekretariacie. 

14. Zaświadczenie lekarskie z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 

października, o niezdolności do ćwiczeń od 1 września) obowiązuje od daty wpłynięcia 

zaświadczenia do sekretariatu szkoły. 



3 
 

15. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji  zajęć wychowania 

fizycznego lub wykonywania niektórych ćwiczeń w terminie do 7 dni roboczych od 

daty wpływu wniosku. 

16. O zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego poinformowany zostaje 

nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy. Fakt przyjęcia informacji do 

wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na wniosku o zwolnienie z zajęć 

wychowania fizycznego.  

17. 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”. 

18. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego decyzją dyrektora szkoły ma 

obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te 

są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego 

obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia** rodziców złożonego w 

sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani 

są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.  

19. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego decyzją dyrektora szkoły, 

jeśli lekcja wychowania fizycznego jest w środku dnia aktywności szkolnej, za zgodą 

nauczyciela wychowania fizycznego może przebywać w tym czasie w czytelni i 

wykorzystywać wolne godziny na naukę samodzielną. 

20. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego decyzją 

dyrektora szkoły, w dokumentacji szkolnej w części dotyczącej frekwencji wpisuje się 

zw (zwolniony). 

 


