
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 28/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie  

z dnia 29 września 2021 roku 

Strona 1 z 1 

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 

i określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego 

 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia/uczennicę na podstawie opinii/zaświadczenia wystawionego      

na piśmie przez lekarza : 

1) o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia/uczennicę ćwiczeń na zajęciach 

wychowania fizycznego; 

2) o braku możliwości uczestniczenia w realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

2. Uczeń/uczennica może być zwolniony/zwolniona na czas określony w opinii/zaświadczeniu. 

3. Opinia/zaświadczenie lekarskie wydane na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, przekazywane 

jest bezpośrednio nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, który jest zobowiązany przechowywać  

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

4. Opinia/zaświadczenie lekarskie wydane na okres dłuższy niż 1 miesiąc, rodzic/opiekun prawny             

składa w sekretariacie Szkoły wraz z wnioskiem o zwolnienie - w zależności od stwierdzonych 

przez lekarza potrzeb: 

a) zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach fizycznych, 

b) zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

5. Zalecenia lekarskie zawarte w opinii/zaświadczeniu, o którym jest mowa w ust. 4, będą 

respektowane od daty jego złożenia w sekretariacie Szkoły. 

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona". 

7. Uczeń/uczennica zwolniony/zwolniona z wykonywania określonych ćwiczeń lub realizacji zajęć 

wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny/obecna na tych zajęciach. 

8. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, 

uczeń/uczennica może być zwolniony/zwolniona z tego obowiązku na zawartą we wniosku 

pisemną deklarację rodzica/opiekuna prawnego. 

9. W celach o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz ust. 8 rodzice/opiekunowie prawni 

ucznia/uczennicy mogą złożyć wniosek w jednej z form załączników: 1 lub 1a, 2 lub 2a. 

10. Decyzję o zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz ust. 8, podejmuje dyrektor Szkoły 

po analizie złożonego wniosku i zaświadczenia. 

11. Decyzja wydawana jest w formie pisemnej w postaci załącznika 3 lub 3a, 4 lub 4a. 

12. Uczeń zwalniany z zajęć wychowania fizycznego i nieobecny na nich ma odznaczane w dzienniku 

nieobecności usprawiedliwione. 


