
Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego  w Zespole 

Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie.  

  
Podstawą prawną do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego jest:  

  

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  ( Dz.U. z 2019 r. poz. 373 )  

 

§ 5.  
Ust. 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.  

  

Ust. 2  

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.  

  
       Ust.3  

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

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

  

  

 

1. Zwolnienie z realizacji zajęć z wychowania fizycznego w roku szkolnym należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 

30 września br. szkolnego wraz z odpowiednim wnioskiem pobranym z sekretariatu.   

2. Zwolnienie z realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 30 

września br. szkolnego wraz z odpowiednim wnioskiem pobranym z sekretariatu w przypadku 1 semestru, do dnia 30 stycznia 

br. szkolnego wraz z odpowiednim wnioskiem pobranym z sekretariatu w przypadku 2 semestru.  

3. Niedostarczenie zwolnienia w ustalonym czasie oznacza brak możliwości zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.  

4. Z realizacji zajęć wychowania fizycznego zwalnia ucznia Dyrektor szkoły na pisemną prośbę rodziców na podstawie 

przewidzianych prawem opinii lekarskich. 

5. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać na lekcji  wychowania fizycznego.  

6. Podczas przebywania w obiektach sportowych uczeń powinien posiadać obuwie zamienne.  

7. Podczas trwania zajęć uczeń zwolniony zostawia swoje rzeczy (plecak, torbę obuwie zamienne  itp.)  w szatni.  

8. W czasie trwania zajęć uczeń zwolniony nie może korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.  

9. Zabrania się uczniowi zwolnionemu z ćwiczeń spożywania  posiłków podczas trwania zajęć.  

10. Podczas zajęć terenowych uczeń zwolniony realizuje wraz z grupą wyjście poza teren szkoły.  

11. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny semestralnej z jednego semestru oraz posiadania zwolnienia w drugim semestrze 

br. szkolnego o ocenie końcowej decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale ucznia, po zasięgnięciu opinii 

dyrektora/wicedyrektora szkoły – jeśli istnieją możliwości sklasyfikowania ucznia, nauczyciel ma obowiązek dokonania 

oceny ucznia. Oznacza to, że w przypadku ucznia zwolnionego np. w całym 1 semestrze - nie ma możliwości ustalenia oceny 

śródrocznej. Jeżeli uczeń ten ćwiczył na w-f w 2 semestrze i uzyskał oceny - istnieje możliwość ustalenia oceny rocznej. W 

przypadku ucznia, który ćwiczył w 1 semestrze i uzyskał ocenę śródroczną, a w 2 semestrze był zwolniony, również istnieje 

możliwość ustalenia oceny rocznej. Przy wystawianiu oceny rocznej, bierze się bowiem pod uwagę oceny z całego roku 

szkolnego. W obydwu przypadkach decyzję o tym, czy istnieje możliwość ustalenia oceny podejmuje nauczyciel uczący 

przedmiotu, biorąc pod uwagę okres zwolnienia.    


