
Załącznik Nr 9 

do Statutu ZS Nr 1 w Wągrowcu 

 

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu 
 

Wymagane dokumenty: 

1. Opinia lekarza- specjalisty o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia                           
w zajęciach wychowania fizycznego na okres powyżej trzech miesięcy. 

2. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia o zwolnienie                      
z zajęć wychowania fizycznego. 

Postanowienia: 

1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych 
zajęciach pod opieką nauczyciela jako uczestnik – obserwator.  

2. W sytuacjach, gdy wychowanie fizyczne jest na pierwszych bądź ostatnich godzinach 
lekcyjnych możliwe jest zwolnienie ucznia z obecności na zajęciach na podstawie 
oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów ucznia. O tym fakcie informowani są 
nauczyciel uczący wychowania fizycznego i  wychowawca klasy. Wówczas nieobecność 
ucznia na zajęciach odnotowuje się  w dzienniku jako usprawiedliwioną. 

3. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem                      
z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie stanowią podstawy do zwolnienia ucznia 
ze wszystkich ćwiczeń. 

4. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku 
szkolnego, a okres zwolnienia nie przekracza połowy wymaganego czasu 
przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania i są podstawy do wystawienia 
oceny, wówczas uczeń podlega klasyfikacji z tego przedmiotu. 

5. Do czasu uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek 
uczęszczać na zajęcia lekcyjne z tego przedmiotu. 

6. Decyzje dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego wydawane są na 
dany rok szkolny. Wychowawca dołącza decyzje do arkusza ocen.  

7. Wychowawca zamieszcza w dzienniku elektronicznym informacje dotyczące wydanych 
decyzji dyrektora.  

8. W dokumentacji przebiegu nauczania uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania 
fizycznego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

9. Z niniejszą procedurą wychowawca klasy zapoznaje uczniów na pierwszych zajęciach 
w danym roku szkolnym, natomiast rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu                      
z rodzicami. 

10. W sprawach nieuregulowanych powyższą procedurą decyzje podejmuje dyrektor 
szkoły. 



 
 
 
 
……………………………………………………………….      ……………………………, dnia……………. 
( imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

 

     DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  

              W WĄGROWCU 
 
 
 
 
 

WNIOSEK o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego 
 

Proszę o zwolnienie ………………………………………………………………………….…….. z klasy………………            
z zajęć wychowania fizycznego w okresie od …………………….. do ……………….. z powodu……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.  
 

……………………………………………………………… 
( czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia) 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego  proszę o zwolnienie  z obowiązku 
obecności na ww zajęciach, które odbywają się na pierwszych bądź ostatnich godzinach 
lekcyjnych. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo……………………………………………………………….  w tym czasie. 
                 ( imię i nazwisko ucznia )  
 
 

……………………………………………………………… 
( czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 
 

 

 



 

 

 

Podpis wychowawcy ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


