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Załącznik nr 1   

do Zarządzenia nr 7/2015 

                                                                                                                 Dyrektora XXXI LO w Łodzi 

                                                                                                                 z dnia 16 września 2015 r. 

 

PROCEDURY UZYSKIWNIA ZWOLNIE Ń Z WYKONYWANIA OKRE ŚLONYCH 
ĆWICZE Ń FIZYCZNYCH NA ZAJECIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB  

Z REALIZACJI ZAJ ĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W XXXI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYM IM. L. ZAMENHOFA W ŁODZI 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz. U. 2015 r. poz. 843) 

3. Statut XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. L. Zamenhofa w Łodzi 

Procedury postępowania: 

1. Dyrektor liceum 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 liceum w szczególnie uzasadnionych przypadkach 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. 

3. Opinie lekarza, o których mowa w pkt. 1 i 2 dołącza się do pisemnego wniosku skierowanego 
do Dyrektora liceum. 

4. O zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub z realizacji zajęć 
wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni), składając wniosek do 
Dyrektora liceum. (załącznik nr 1 lub 2 do procedur). 

5. Wniosek wraz z opinią lekarza, o której mowa w pkt. 1 i 2 należy przedłożyć Dyrektorowi 
liceum niezwłocznie tj. w ciągu 7 dni od daty wystawienia opinii przez lekarza. 

6. Opinia lekarza zwalniająca ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub realizacji zajęć 
wychowania fizycznego z wsteczną datą będzie respektowana od daty wystawienia  
z zastrzeżeniem pkt 7. 

7. Opinia lekarza zwalniająca ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub 
realizacji zajęć wychowania fizycznego niedostarczona w terminie , o którym mowa w pkt. 5 
będzie ważna od daty złożenia jej u Dyrektora 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 wniosku. 
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9. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub z realizacji 
zajęć wychowania fizycznego załącza się do akt a Dyrektor liceum powiadamia na piśmie 
nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. 

10. 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 lub zwolniona. 

11. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego pozostaje pod opieką nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. W szczególnych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego 
obowiązku i uzyskać zgodę na wychodzenie w tym czasie do domu na podstawie pisemnego 
oświadczenia (załącznik nr 3 do procedur) rodziców (opiekunów prawnych) i po uzyskaniu 
zgody Dyrektora liceum. 

12. Rodzic (opiekun prawny) składający pisemne oświadczenie, o którym mowa w pkt.11 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.. Informowani są o tym fakcie nauczyciel wychowania 
fizycznego oraz wychowawca klasy. 

13. Uczeń zwalniany z zajęć wychowania fizycznego ma oznaczone w dzienniku elektronicznym 
Librus  nieobecności usprawiedliwione. 

14. Z powyższą procedurą wychowawca danej klasy zapoznaje uczniów do 10 września danego 
roku szkolnego a rodziców na pierwszym zabraniu (opiekunów prawnych) w danym roku 
szkolnym. 

 


