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Zasady uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 
 

przez uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie 
 

 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373) 
 
 
Zasady postępowania: 

 

1. Uczeń może być zwolniony  z lekcji wychowania fizycznego w uzasadnionych 

przypadkach 

a) Zwolnienie na czas określony na podstawie zwolnienia lekarskiego; 

b) Zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na czas określony  

     w zwolnieniu; 

c) Zwolnienie z pojedynczych  zajęć  dokonane przez prawnych opiekunów. 

2. Zwolnienie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego 

na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, uczeń lub jego rodzice przekazują nauczycielowi 

wychowania fizycznego, który zwalnia ucznia z czynnego udziału w tych zajęciach, 

zgodnie z zaleceniami lekarza.  

3. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń ma obowiązek uczestniczyć  

w zajęciach wychowania fizycznego z wyłączeniem ćwiczeń wskazanych przez lekarza. 

4. Zwolnienie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wraz z podaniem 

prawnych opiekunów według określonego wzoru, należy niezwłocznie dostarczyć do 

dyrektora szkoły. 

5. W przypadku zdarzeń losowych w ciągu roku szkolnego prawni opiekunowie składają 

podanie niezwłocznie po uzyskaniu zwolnienia lekarskiego. 

6. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

lub decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie 7 

dni roboczych od daty wpływu podania. O decyzji dyrektora zostaje powiadomiony 

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca oraz rodzic ucznia. 

7. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku 

szkolnego, a istnieją podstawy do jego klasyfikowania, wówczas uczeń podlega 

klasyfikacji z przedmiotu. 
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8. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez  

półrocze lub rok szkolny, w dokumentacji przebiegu nauczania i świadectwie wpisuje się 

„zwolniony”. 

9. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek obecności na 

tych zajęciach: 

a)  w szczególnych przypadku, kiedy zajęcia są pierwszą lub ostatnią lekcją w danym 

dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie pisemnego oświadczenia 

prawnych opiekunów. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel wpisuje wówczas 

nieobecność usprawiedliwioną. 

b) uczeń posiadający zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego na podstawie decyzji 

dyrektora szkoły, po złożeniu pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów, może 

przebywać w świetlicy po zgłoszeniu tego nauczycielowi. 

c) w przypadku zwolnień z pojedynczych lekcji dokonanych przez prawnych 

opiekunów, nauczyciel może zlecić uczniowi wykonanie dodatkowych zadań 

określonych w podstawie programowej. 

10. Dokumentacja dotycząca zwolnień uczniów z realizacji zajęć wychowania fizycznego 

lub zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń, przechowywana jest u pedagoga 

szkolnego. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 

 


