Zespół Szkół Elektrycznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
Załącznik do zarządzenia nr 27/15/16.

Regulamin wydawania decyzji o zwolnieniu ucznia
z zajęć wychowania fizycznego
w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku
Podstawa prawna:
1. § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843 ze zm.).
2. § 52 ust. 12 – 16 Statutu Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku.

1. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub
z realizacji zajęć wychowania fizycznego ze względu na przeciwwskazania zdrowotne
na podstawie opinii (zaświadczenia) wydanej przez lekarza. Zwolnienie to nie odnosi
się jednak do obecności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego.
2. W przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres
dłuższy niż jeden miesiąc, decyzję o zwolnieniu wydaje dyrektor szkoły w oparciu
o pisemne podanie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/pełnoletniego ucznia
składane w kancelarii uczniowskiej. Do podania załącza się zaświadczenie lekarskie
o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń lub o braku
możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego. Zwolnienie
wydawane jest na czas określony w tym zaświadczeniu.
3. Dyrektor szkoły w oparciu o dokumentację wymienioną w punkcie 2 wydaje pisemną
decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję przekazuje za
pośrednictwem kancelarii uczniowskiej: wychowawcy, rodzicom (opiekunom prawnym)
za pośrednictwem ucznia/pełnoletniemu uczniowi, nauczycielowi wychowania
fizycznego oraz pielęgniarce szkolnej. Kopia decyzji przechowywana jest
w dokumentacji szkoły.
4. Podanie* wraz z zaświadczeniem lekarskim rodzice (opiekunowie prawni)
ucznia/pełnoletni uczeń przedkładają dyrektorowi, za pośrednictwem kancelarii
uczniowskiej, niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później
niż:
a) w przypadku zwolnienia dotyczącego całego roku szkolnego lub I półrocza – do 30
września danego roku szkolnego, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty
wystawienia zaświadczenia;
b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – w ciągu jednego miesiąca od
pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych w tym okresie, nie później niż w ciągu
dwóch tygodni od daty wystawienia zaświadczenia;
c) w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku
szkolnego – nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty wystawienia
zaświadczenia lekarskiego.
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5. 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.
6. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w kancelarii
uczniowskiej.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres całego
półrocza lub roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”.
8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w I/II półroczu lub
w roku szkolnym przekroczył 50% liczby godzin lekcyjnych realizowanych w klasie
ucznia, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony/a”.
9. W przypadku gdy uczeń uzyskał oceny cząstkowe z wychowania fizycznego, a okres
zwolnienia nie przekracza 50% liczby godzin lekcyjnych realizowanych w klasie ucznia
w rozpatrywanym półroczu/roku i jest podstawa do klasyfikacji śródrocznej/rocznej,
uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną zgodnie z zasadami przyjętymi w WSO.
10. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę śródroczną, a na okres II półrocza decyzją dyrektora szkoły
został zwolniony z ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego, ocena śródroczna
może być jednocześnie oceną roczną.
11. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem
z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć
wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic/uczeń składa nauczycielowi
wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy
z uczniem. O ewentualnym zwolnieniu z ćwiczeń w ww. przypadku decyduje
wicedyrektor ds. wychowania i kultury fizycznej w porozumieniu z nauczycielem
wychowania fizycznego w oparciu o zapisy niniejszego regulaminu.
12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych
zajęciach i przebywać pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
13. Z niniejszym regulaminem zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na
pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców
(opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
14. Egzekwowanie przestrzegania zapisów powyższego regulaminu
wychowawców klas oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

należy

do

15. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

*wzór podania stanowi załącznik nr 1 regulaminu
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Załącznik nr 1 do Regulaminu o wydawaniu decyzji
o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Białystok, ………………..
Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych
im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku
PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJEĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Proszę o zwolnienie mojego syna / córki / mnie *
………………………………............................................……………..
(imię i nazwisko ucznia)

ur. ....................................., ucznia / uczennicy klasy ……………………….,
z ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego w okresie (właściwe wypełnić):
- od dnia ...................... do dnia................................
- na okres I półrocza roku szkolnego 20...... / 20.......
- na okres II półrocza roku szkolnego 20...... / 20.......
- na okres roku szkolnego 20...... / 20.......
z powodu…………..............................................................………….......…..
W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

…..…………………………
(data, podpis wychowawcy)

.………………………….

……………………………..

(data, podpis nauczyciela wf )

(podpis rodzica/pełnoletniego ucznia)

* właściwe podkreślić
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