
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W ZESPOLE SZKÓ  NR 2 IM. JAROS AWA IWASZKIEWICZA 

 
Podstawa prawna: 
Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 03 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szko ach publicznych ( Dz. U. z 2017 poz.1534) Statut Szko y &34, ust.1.  
 
Na pisemny wniosek rodziców lub zainteresowanego ucznia pe noletniego, Dyrektor Szko y zwalnia 
ucznia z  zaj  wychowania fizycznego. 
 
Procedura post powania:  
1. Rodzic/prawny opiekun lub ucze  pe noletni sk ada w sekretariacie szko y pisemny wniosek 
(za cznik nr1) wraz z orygina em opinii lekarskiej lub za wiadczenia lekarskiego, wydanych  przez 
lekarza rodzinnego lub specjalist . 
2. Wniosek ten zainteresowani sk adaj  w terminie: 
- do 30 wrze nia ka dego roku szkolnego, je eli zwolnienie ma dotyczy  danego roku szkolnego; 
w trakcie roku szkolnego, nie d ej ni  miesi c od dnia wyst pienia uzasadnienia do z enia 
takiego wniosku i nie pó niej ni  na miesi c przed zako czeniem klasyfikacji ródrocznej, rocznej. 
3. Zwolnienie wydawane jest na podstawie opinii o ograniczonych mo liwo ciach uczestniczenia 
ucznia w tych zaj ciach, wydanej przez lekarza rodzinnego lub specjalist  oraz na czas okre lony w 
tej opinii; 
- istnieje mo liwo  zwolnienia ucznia: 

z ca ci zaj  wychowania fizycznego. Je eli zwolnienie uniemo liwia ustalenie oceny 
ródrocznej, rocznej lub ko cowej ucze  nie podlega klasyfikacji; 

 z okre lonych wicze  fizycznych wskazanych przez lekarza. Wówczas nauczyciel wychowania 
fizycznego powinien dostosowa  wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i mo liwo ci 
ucznia, pozwalaj cych mu uzyska  ocen  klasyfikacyjn . 
4. Dyrektor szko y wydaje decyzj  (za cznik nr 2) o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego do 
7 dni roboczych od daty wp ywu wniosku;  

 rodzic/prawny opiekun odbiera decyzj  dyrektora w sekretariacie szko y (lub zostaje ona 
wys ana),  

 wychowawca ucznia otrzymuje egzemplarz decyzji, odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym 
i arkuszu ocen oraz informuje nauczyciela ucz cego,  

 trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji szkolnej ucznia.  
5. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przys uguje prawo do 
odwo ania za po rednictwem dyrektora szko y do Kuratorium O wiaty w Katowicach w terminie 14 
dni od dnia jej dor czenia.  
6. W przypadku zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego wychowawca w dokumentacji przebiegu 
nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony”.  
7. Ucze  zwolniony z danych zaj  edukacyjnych ma obowi zek by  obecnym na tych zaj ciach.  
8 .W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te s  pierwszymi b  ostatnimi zaj ciami w danym dniu, 
ucze  mo e by  zwolniony z tego obowi zku na podstawie pisemnego o wiadczenia 
rodzica/prawnego opiekuna ucznia. O tym fakcie informowani s  nauczyciel ucz cy danego 
przedmiotu i wychowawca klasy. Nieobecno  ucznia jest usprawiedliwiona.  
9. Z niniejsz  procedur  zapoznaje uczniów wychowawca klasy na pierwszych zaj ciach w danym 
roku szkolnym, natomiast rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.  
 
 
 
 
Katowice 01.09.2018r. 
Za cznik nr 1 

 
 
 



Katowice, dnia ............................... 
 

............................................................ 
(nazwisko i imi  rodzica/prawnego opiekuna)  
 
............................................................. 
 (adres zamieszkania) 
 

........................................................ 
Dyrektor Zespo u Szkó  Nr 2 

im. J. Iwaszkiewicza 
w Katowicach 

 
 
 

WNIOSEK 
O ZWOLNIENIE Z ZAJ  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Zwracam si  z pro  o zwolnienie mojego syna /córki*............................................................... 

ucznia/uczennicy klasy...............    z zaj  wychowania fizycznego : 

na okres  I  /  II  semestru roku szkolnego 20...... / 20....... 

na okres roku szkolnego 20....../20....... 

z powodu : ...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 
W za czeniu przedstawiam za wiadczenie lekarskie. 
 

....................................................... 
 (podpis rodzica lub opiekuna) 

 
 

WIADCZENIE 
 

Prosz  o zwolnienie syna/córki* z obowi zku obecno ci na w/w zaj ciach, gdy s  one na pierwszej lub 
ostatniej lekcji.  

wiadczam, e bior  na siebie pe  odpowiedzialno  prawn  za pobyt i bezpiecze stwo córki /syna* w 
tym czasie poza terenem szko y.  

 
............................................ 
(podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuj , 
: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespó  Szkó  Nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b  w celu wystawienia duplikatu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
posiada Pani/Pan prawo dost pu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do dania ich usuni cia, prawo 

do dania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, je eli Pani dane b  

przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
podanie przez Pana/Pani  danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencj  niepodania danych b dzie pozostawienie wniosku 

bez rozpatrzenia 

* niepotrzebne skre li  



 
Za cznik nr 2 

 

DECYZJA  
W SPRAWIE ZWOLNIENIA 

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
 
 Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia03 sierpnia 2017 r. w sprawie  
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz  
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych ( Dz. U. z 2017 poz.1534) 
Statut Szko y &34, ust.1.  
 

na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna  
 

.................................................................................... 
(imi  i nazwisko, adres)  

 
po zasi gni ciu opinii .................................................................................................................. 

(data i nazwa opinii lub za wiadczenia) 
 
 

ZWALNIAM* / NIE ZWALNIAM  
 

ucznia klasy .......................... – ............................................................................... 
    (imi  i nazwisko) 

 
z zaj  wychowania fizycznego  

 
Zwolnienie wydaje si  na czas  ............................................................................................. 
 

UZASADNIENIE 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

Od niniejszej decyzji przys uguje stronom odwo anie do Kuratorium O wiaty w Katowicach, w 
terminie 14 dni od daty otrzymania , za po rednictwem organu, który decyzj  wydaje.  

 
W godzinach zaj  z wychowania fizycznego ucze /uczennica przebywa wraz z klas  pod opiek  
nauczyciela ucz cego w - f. W przypadku, gdy zaj cia odbywaj  si  na pierwszej lub ostatniej  
godzinie lekcyjnej, zgodnie z o wiadczeniem, opiek  nad dzieckiem przejmuje............................  
.......................................... 
 
 

........................................................ 
Dyrektor szko y 

 
 
Otrzymuj :  

Rodzice /prawni opiekunowie/ ucze  pe noletni 
a/a 

 
*) niepotrzebne skre li  
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