
REGULAMIN UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 STO W WARSZAWIE 

 

1. 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. 

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. Uczeń może w tym czasie realizować te elementy programu 

nauczania, które nie wymagają wysiłku fizycznego, np. uczestniczy w zajęciach 

realizujących edukacje zdrowotną, sędziuje podczas gier zespołowych. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć na basenie, które są obowiązkowymi 

zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w ramach godzin wychowania fizycznego, na 

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

lekarza, na czas określony w tej opinii.  

4. Zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń, z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego lub z zajęć na basenie może dotyczyć określonego czasu bądź całego roku 

szkolnego. 

5. Podanie o zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń, z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego lub z zajęć na basenie wraz z opinią lekarską musi być dostarczone 

do szkoły w ciągu 7 dni od daty wystawienia opinii lekarskiej.  

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

z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub z zajęć na basenie w terminie do 7 dni 

roboczych od daty wpływu podania. 

7. W przypadku decyzji odmownej rodzice ucznia mogą odwołać się za pośrednictwem 

dyrektora do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

8. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz 

wychowawca ucznia. 

9. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w 

pojedynczych zajęciach z wychowania fizycznego poprzez dokonanie wpisu do dziennika 

elektronicznego.  

10. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć wychowania fizycznego, jeżeli brak jest podstaw 

do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 



nauczania w danym roku szkolnym. Obecność na zajęciach wychowania fizycznego 

rozumiana jest jako aktywne uczestniczenie w nich. 

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych 

zajęciach wraz ze swoją grupą i pod opieką nauczyciela prowadzącego.  

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

dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia 

rodziców złożonego u wychowawcy klasy. O tym fakcie informowany jest nauczyciel 

wychowania fizycznego. Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko osobiście lub przez 

upoważnione osoby. Samodzielny powrót dziecka do domu wymaga dodatkowej pisemnej 

zgody rodziców. W takim przypadku rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko 

nieobecne na terenie szkoły. Uczeń nieobecny w szkole w czasie zajęć, z których jest 

zwolniony, ma zaznaczone w dzienniku elektronicznym nieobecności usprawiedliwione. 

14. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia na basenie, przebywa w ich czasie w świetlicy 

szkolnej pod opieką wychowawców świetlicy lub innego nauczyciela. Na podstawie 

pisemnego oświadczenia rodziców uczeń może być zwolniony do domu. W takim 

przypadku rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko nieobecne na terenie szkoły. 

Samodzielny powrót dziecka do domu wymaga dodatkowej pisemnej zgody rodziców. 

15. Z niniejszym regulaminem nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów na 

pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy zapoznaje 

rodziców na pierwszym zebraniu klasowym. 

 

Regulamin został uchwalony na Radzie Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2015 roku. 


