PROCEDURA
UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ
FIZYCZNYCH NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ORAZ Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W TECHNIKUM NR 2 W TYCHACH
Podstawa prawna:
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2015 poz. 843 ze zm.),
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz.
373)
3) §82 Statutu Technikum nr 2 w Tychach
§1
[Postanowienia wstępne]
1. Według obowiązujących zasad kwalifikacji zdrowotnej, uczniami niezdolnymi do zajęć
wychowaniafizycznego czasowo lub trwale, uznaje się wyłącznie uczniów, którzy wykazują
następujące odchylenia od stanu zdrowia:
1) chorują na mózgowe porażenie dziecięce,
2) występują u nich napady padaczki,
3) mają:
a) postępującą dystrofię mięśniową,
b) krótkowzroczność (poniżej 6 D),
c) silny astygmatyzm,
4) cierpią na chorobę Meniere'a,
5) chorują na dychawicę oskrzelową,
6) mają :
a) wrodzone wady serca,
b) kardiomiopatie lub choroby reumatyczne serca,
c) gościec przewlekły,
d) zakażenia układu moczowego.
2. Z grupy dyspanseryjnej "trwałe uszkodzenia narządów ruchu i zaburzenia statyki ciała"
całkowicie lub czasowo zwolnieni są uczniowie
1) z II i III stopniem bocznego skrzywienia kręgosłupa,
2) chorujący na:
a) chorobę Scheuermanna,
b) jałową martwicę kości,
c) trwałe uszkodzenia lub upośledzenia narządu ruchu,
3) będący okresie rekonwalescencji po operacjach ortopedycznych.
3. Czasowo lub trwale zwolnionymi z zajęć wychowania fizycznego powinni być również
uczniowie:
1) w ostrym okresie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
2) po przeprowadzonej operacji przepukliny pachwinowej lub udowej,
3) w stanie po przebytym wirusowym zapaleniu wątroby
4) w okresie rekonwalescencji po urazie głowy ze wstrząśnieniem mózgu
(zgodniez Leksykonem Wychowania Fizycznego i Sportu Szkolnego).
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4. Wyżej wymienione osoby mogą korzystać ze zwolnienia stałego, okresowego - w trakcie
zaostrzenia się objawów choroby lub częściowego (tzn. uczestnicząc w lekcji z uwzględnieniem
ich przeciwwskazań i zaleceń korzystają z obniżonych progów wymagań).
§2
[Zwolnienia doraźne]
1. Z powodu chwilowej niedyspozycji lub innych zdarzeń losowych uczeń, na własną prośbę
lub jego rodziców (prawnych opiekunów) może być zwolniony z pojedynczych zajęć
wychowania fizycznego. Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Uczeń zwolniony z czynnego uczestnictwa w zajęciach ma obowiązek przebywać na tych
zajęciach pod opieką nauczyciela. Jeśli jest to ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony przez
nauczyciela do domu na pisemną prośbę rodziców,. a jego nieobecność odnotowuje się
w dzienniku jako nieobecność usprawiedliwioną. Zwolnienia takie nie dotyczą uczniów, którzy
są w trakcie uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego.
3. Dokumentację dotyczącą doraźnych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przechowuje
nauczyciel do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia.
§3
[Zwolnienia długoterminowe]
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego.
2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim
zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
3. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru albo całego roku szkolnego,
w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w zajęciach.
4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania
fizycznego na okres krótszy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania
fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
5. Zaświadczenia lekarskie wystawione na okres 1 miesiąca i dłużej (w tym na jeden semestr lub
na cały rok szkolny) należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku
dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu
ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie wszystkich tych zaświadczeń.
6. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni)
składając podanie do dyrektora szkoły (w sekretariacie) wraz z zaświadczeniem lekarskim
(załącznik 1).
7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza,
jednak nie później niż w terminie do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego semestr
(godz. 13.00).
8. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego
rodzice (opiekunowie prawni) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie
później niż w ciągu 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego.
9. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie
wystawione w dniu 15 października, zwalniające ucznia z zajęć wychowania fizycznego
od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
10. Zaświadczenia lekarskie zwalniające ucznia z zajęć wychowania fizycznego nie dostarczone
w terminie, będą ważne od daty ich złożenia w sekretariacie szkoły.
11. Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem ucznia
z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach (prawnych opiekunach) ucznia.
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12. Dyrektor szkoły wydaje decyzję (załącznik nr 2) o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie
do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję
dyrektora w sekretariacie szkoły.
13. Do czasu uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek uczęszczać
na zajęcia lekcyjne.
14. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz
wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości nauczyciel prowadzący zajęcia
oraz wychowawca potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
15. Od decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwoływać za pośrednictwem
dyrektora do Śląskiego Kuratora Oświaty.
16. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego,
a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania i są podstawy do wystawienia oceny (uczeń uzyskał 3 oceny
cząstkowe), to wówczas uczeń podlega klasyfikacji zprzedmiotu.
17. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I semestr, a decyzją dyrektora szkoły został zwolniony z zajęć
wychowania fizycznego na cały II semestr, to w dokumentacji przebiegu nauczania jako ocenę
roczną wpisuje się ocenę uzyskaną za I półrocze.
18. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały rok szkolny
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
lub „zwolniona”.
19. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) dostarczą zwolnienie lekarskie po terminach wskazanych
w niniejszej procedurze i nie ma podstaw do wystawienia oceny, to w dokumentacji przebiegu
nauczania
zamiast
oceny
klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany”
lub „nieklasyfikowana”.
20. Uczeń zwolniony z czynnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego ma obowiązek
być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub
ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie
pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) składanego wraz z podaniem
i zaświadczeniem lekarskim (załącznik nr 1) w sekretariacie szkoły.
21. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
§4
[Zwolnienia z części ćwiczeń]
1. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem
z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z realizacji zajęć
wychowania fizycznego.
2. Takie zaświadczenie rodzic składa wraz z podaniem do dyrektora szkoły, a ten przekazuje
nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza
w pracy z uczniem.
§5
[Postanowienia końcowe]
1. Cała dokumentacja zwolnienia lekarskiego wraz z oświadczeniem rodziców/prawnych
opiekunów ucznia przechowywana jest w sekretariacie szkoły.
2. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą na pierwszych
zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów
prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą procedurą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
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