Procedura uzyskania przez uczniów zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego
w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie
(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29 Dyrektora Zespołu Szkół nr 82 z dnia 31 stycznia 2017 r.)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych ( Dz. U. 2015, poz. 843).
2. Statut XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Procedura postępowania:
1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor liceum zwalnia ucznia z wykonywania
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie
zaświadczenia lekarskiego o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
tych ćwiczeń wydanego przez lekarza na czas określony w zaświadczeniu lekarskim.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor liceum zwalnia ucznia z zajęć
wychowania fizycznego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanego przez lekarza na czas określony
w zaświadczeniu lekarskim.
3. Opinie lekarza, o których mowa odpowiednio w pkt. 1 lub 2 załącza się do pisemnego
podania kierowanego do dyrektora liceum.
4. O zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego występują rodzice
– w przypadku uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni, składając podanie
(odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2 i 2a) do dyrektora liceum za pośrednictwem
wychowawcy klasy, do którego załączają opinię lekarza.
5. Podanie wraz z opinią lekarza, o której mowa odpowiednio w pkt. 1 lub 2 należy
przedłożyć dyrektorowi liceum za pośrednictwem wychowawcy klasy niezwłocznie po
uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż do 7 dni, licząc od jej daty
wystawienia przez lekarza.
6. Opinia lekarza zwalniająca ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub
z realizacji zajęć wychowania fizycznego z wsteczną datą będzie respektowana od daty jej
wystawienia z zastrzeżeniem pkt. 7.
7. Opinia lekarza zwalniająca ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub
z realizacji zajęć wychowania fizycznego niedostarczona w terminie, o którym mowa
w pkt. 5 będzie ważna od daty założenia jej w sekretariacie liceum.
8. Dyrektor liceum wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych
ćwiczeń fizycznych lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie do 14 dni od
daty wpływu podania.
9. Decyzję dyrektora liceum o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych lub z zajęć wychowania fizycznego wychowawca odbiera w sekretariacie
liceum, informuje nauczyciela wychowania fizycznego oraz rodziców ucznia, a jej
kserokopię załącza do akt ucznia.
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10. W przypadku decyzji odmownej rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się za
pośrednictwem dyrektora liceum do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
11. 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”.
12. Uczeń niećwiczący ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach i pozostaje pod opieką
nauczyciela prowadzącego te zajęcia. Uczeń korzystający ze zwolnienia z określonych
ćwiczeń lub z zajęć wychowania fizycznego na podstawie decyzji dyrektora liceum ma
obowiązek uczestniczyć w zajęciach teoretycznych ze swoją klasą a w pozostałych dniach
powinien zgłosić się do biblioteki szkolnej, gdzie zostanie odnotowana jego obecność
w szkole. Uczeń może być zwolniony z tego obowiązku i uzyskać zgodę, np. na
wychodzenie w tym czasie do domu na podstawie pisemnego oświadczenia składanego do
dyrektora liceum (za poinformowaniem wychowawcy) rodziców lub własnego
oświadczenia pełnoletniego ucznia i po uzyskaniu zgody dyrektora liceum (załącznik nr
3).
13. Składający oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12 bierze za zwalnianego ucznia pełną
odpowiedzialność prawną w czasie trwania zajęć, o zwolnienie z których się ubiega.
Zwolnienie takie jest możliwe wyłącznie w przypadku pierwszych lub ostatnich godzin
w planie lekcji ucznia. O tym fakcie informowani są: nauczyciel wychowania fizycznego
oraz wychowawca klasy, którzy potwierdzają przyjęcie jej do wiadomości własnoręcznym
podpisem na odpisie decyzji dyrektora pozostającej rejestrze zwolnień w sekretariacie
szkoły.
14. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma oznaczone w dzienniku lekcyjnym nieobecności
usprawiedliwione.
15. Z niniejszą procedurą wychowawca danego oddziału zapoznaje uczniów do dnia 15
września danego roku szkolnego, natomiast rodziców (opiekunów prawnych) na
pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym.

Załącznik nr 1 - Wzór podania o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego.
Załącznik nr 2 i 2a – Wzór podania o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego wraz z oświadczeniem.
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Załącznik nr 1
Dane rodziców ( prawnych opiekunów)/ ucznia pełnoletniego

Warszawa, dnia.......................

Nazwisko ...............................................................
Imię ........................................................................
Adres ......................................................................
................................................................................

Dyrektor
XIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Staszica
w Warszawie
/za pośrednictwem wychowawcy/
PODANIE O ZWOLNIENIE Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH
ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ZJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Proszę o zwolnienie ( imię i nazwisko) ................................................................
ur. ........................................

w

.............................................................,

uczęszczającego/ uczęszczającej do klasy ........................................, w następującym
okresie od ............................... do ................................. roku z ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego według zaleceń podanych w zaświadczeniu
lekarskim...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
W tym celu przedkładam niezbędną opinię lekarza.

..............................................................
Czytelny podpis rodzica/ ucznia pełnoletniego
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Załącznik nr 2
Dane rodziców ( prawnych opiekunów)/ ucznia pełnoletniego

Warszawa, dnia.......................

Nazwisko ...............................................................
Imię ........................................................................
Adres ......................................................................
................................................................................

Dyrektor
XIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Staszica
w Warszawie
/za pośrednictwem wychowawcy/

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Proszę o zwolnienie ( imię i nazwisko) ................................................................
ur. ........................................

w

.............................................................,

uczęszczającego/ uczęszczającej do klasy ...................................... z zajęć wychowania
fizycznego w następującym okresie od ............................. do ...............................roku

W tym celu przedkładam niezbędną opinię lekarza.

..............................................................
Czytelny podpis rodzica/ ucznia pełnoletniego
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Załącznik nr 2a
Dane rodziców ( prawnych opiekunów)/ ucznia pełnoletniego

Warszawa, dnia.......................

Nazwisko ...............................................................
Imię ........................................................................
Adres ......................................................................
................................................................................

Dyrektor
XIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Staszica
w Warszawie
/za pośrednictwem wychowawcy/

OŚWIADCZENIE
dotyczy: usprawiedliwienia nieobecności ucznia na lekcjach wychowania fizycznego
w związku z długoterminowym zwolnieniem lekarskim
Szanowna Pani,
uprzejmie proszę o usprawiedliwianie nieobecności mojej /mojej córki /mojego syna*
….......................................................... na zajęciach wychowania fizycznego w dniach, kiedy
(imię i nazwisko ucznia, klasa)

odbywają się one na pierwszej lub ostatniej lekcji i są w całości poświęcone wykonywaniu
ćwiczeń doskonalących sprawność fizyczną.
Jednocześnie zapewniam, że będę obecna(y) /moja córka będzie obecna/ mój syn
będzie obecny* na tych zajęciach, podczas których planowane jest zapoznanie uczniów
z treściami podstawy programowej wychowania fizycznego (edukacji zdrowotnej, zasad
bezpieczeństwa i higieny osobistej).

..............................................................
Czytelny podpis rodzica/ ucznia pełnoletniego
* proszę zaznaczyć właściwe
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