
 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ W DANKOWICACH 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843) § 5.1oraz 5.2 „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. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii.” 

 

Procedura postępowania. 

 

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

fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń. 

2. Dłuższe zwolnienie ucznia (na okres nie dłuższy niż 3 miesiące) z zajęć wychowania fizycznego musi być 

poparte odpowiednim zaświadczeniem /druk zaświadczenia lekarskiego/ wystawionym przez lekarza. 

Zwolnienie na okres 3 miesięcy lub dłużej musi być poparte odpowiednią opinią o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej 

opinii /druk do pobrania poniżej/. 

3. Zaświadczenie/opinię lekarską należy złożyć w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u dyrektora. 

W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu 

ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń. 

4. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od 

wskazań lekarza zawartych w opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach. 

5. Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego może ograniczać się tylko do wykonywania ćwiczeń 

określonych w opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach.  

6. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w 

dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie 

respektowane od daty wystawienia zaświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………., dnia ……………………….. 

 

 

OPINIA  

O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH UCZESTNICTWA UCZNIA 

W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843) 

 

1. Imię i nazwisko ucznia  ………………………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia  ………………………………………………………………………….. 

3. Szkoła    ……………………………………………………………………….…. 

4. Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………. 

5. Opinia obejmuje okres od ………………………… do ………………………………. 

 

UZASADNIENIE: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………….. 

(PODPIS LEKARZA) 


