
REGULAMIN 

UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W ELBLĄGU 

Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843) 

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

wychowania fizycznego.

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. 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.

4. O zwolnienie ucznia niepełnoletniego z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego występują rodzice 

składając wniosek (załącznik nr 1) wraz z opinią lekarza dyrektorowi szkoły. Uczeń 

pełnoletni wniosek wraz z opinią lekarza składa dyrektorowi szkoły w swoim imieniu.

5. Wniosek wraz z opinią lekarza należy złożyć w ciągu 7 dni od daty uzyskania opinii 

lekarskiej.

6. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

7. Opinia lekarska o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego lub 

o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych wystawiona 

ze wsteczną datą (np. opinia lekarska wystawiona dnia 15 października, lekarz zwalnia od 

1 września) będzie respektowana od daty wystawienia.  

8. Dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania wraz z opinią lekarza 

(załącznik  nr 2).

9. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) lub uczeń (pełnoletni) mogą 

odwołać się za pośrednictwem dyrektora do KO w Olsztynie.

10. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora na zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego 

w pierwszym semestrze, a w drugim uczestniczył w zajęciach uzyskując oceny i jego 

nieobecności nie przekroczyły 50% zajęć – wówczas istnieje podstawa do klasyfikacji 

rocznej i uczeń otrzymuje ocenę na koniec roku szkolnego.

11. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora na zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego 

w pierwszym semestrze, a w drugim uczestniczył w zajęciach uzyskując oceny jednak jego 

nieobecności przekroczyły 50% zajęć i nie ma podstawy do wystawienia oceny to uczeń jest 

nieklasyfikowany.

http://zsz1el.pl/www/dokumenty/Zal_nr_1_w-f__wniosek_o_zwolnienie.pdf
http://zsz1el.pl/www/dokumenty/Zal_nr_2_w-f_decyzja.pdf


12. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia 

ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

13. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego 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 

pisemnej prośby rodzica (opiekuna prawnego) o zwolnienie z obowiązku obecności na 

zajęciach (załącznik nr 3) i za zgodą dyrektora. O tym fakcie poinformowany przez 

dyrektora będzie nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

14. Z niniejszym regulaminem zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na 

pierwszych zajęciach danego roku szkolnego, natomiast wychowawca klasy rodziców 

(opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

15. Regulamin wraz z załącznikami umieszczony jest na stronie internetowej szkoły.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

http://zsz1el.pl/www/dokumenty/Zal_nr_3_w-f_zwolnienie_rodzica.pdf

