Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego
w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

1.Cel procedury: procedura określa tryb postępowania wobec ucznia, którego rodzice ubiegają
się o częściowe lub całkowite zwolnienie

z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

2. Podstawa prawna w/w procedury oparte są o:
a) art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,
poz.2572, z późn. zm.),
b) §5 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca

2015 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 843) w którym zapisano m.in.:
§ 5. 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.
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.
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”.

c) § 91 Statutu Gimnazjum nr 1 w Myślenicach,
d) Rozporządzenie

Ministra

Edukacji

Narodowej

z

dnia

27

sierpnia

2012

r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z póżn. zm.).

3. Procedury postępowania:
1. Decyzję

o

zwolnieniu

ucznia

z

obowiązku

uczestniczenia

w

zajęciach

z wychowania fizycznego lub decyzję o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie
opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego lub
opinii lekarza o organicznych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych
ćwiczeń fizycznych wydanej przez lekarza, a przedstawionej przez rodziców lub
prawnych opiekunów ucznia.
2. Opinię, o której mowa wyżej, rodzice przekazują nauczycielowi wychowania fizycznego
niezwłocznie po otrzymaniu jej od lekarza, a następnie nauczyciel przekazuje
oświadczenie do sekretariatu szkoły.
3. Rodzic otrzymuje z sekretariatu do wypełnienia stosowne dokumenty stanowiące
załączniki do niniejszych procedur. Wypełnione dokumenty

rodzice składają

w sekretariacie szkoły.
4. Na podstawie złożonych dokumentów dyrektor szkoły podejmuje decyzję o:
a) zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na czas określony w tej opinii,
b) zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na czas określony
w tej opinii
w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu prośby. Dyrektor może również ustalić
inne warunki zwolnienia. O podjętej decyzji dyrektor informuje zainteresowanych
rodziców, ucznia, nauczyciela wychowania fizycznego i wychowawcę.
5. Opinia o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń
(np. zajęcia na basenie) skutkująca zwolnieniem z wybranej grupy ćwiczeń, nie jest
podstawą do zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Takie opinie
przedkładamy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, który zobowiązany jest uwzględnić
zalecenia lekarskie w pracy z danym uczniem i dostosować wymagania do potrzeb i
możliwości ucznia. Z decyzją o dostosowaniu wymagań do potrzeb i możliwości ucznia
nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje rodziców.
4. Postanowienia końcowe
1. Uczniowie

zostają zapoznani z powyższą procedurą przez nauczyciela

wychowania

fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym.
2. Rodzice/prawni opiekunowie zostają zapoznani z procedurą przez wychowawców klas
podczas zebrań z rodzicami.
3. Procedury zapisane wyżej obowiązują od 01.09.2015 r.

Dyrektor Tadeusz Jarząbek

Załącznik nr 1a

OPINIA LEKARZA O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH WYKONYWANIA PRZEZ UCZNIA
OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH
Imię i nazwisko ucznia.........................................................................................................................
Klasa:..................................................................................................................................................
Adres:..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
1. Uczeń ma przeciwwskazania medyczne do wykonywania poniższych ćwiczeń na zajęciach
wychowania fizycznego:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Uczeń jest zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń
•

na okres I półrocza roku szkolnego 20..... / 20........

•

na okres II półrocza roku szkolnego 20..... / 20........

•

na okres całego roku szkolnego

•

w okresie od .............................do ..................................

20..... / 20........

z powodu (podać diagnozę schorzenia - kod ICD -10)..................................................
miejscowość i data......................................

………………………………………….

………………………………

(pieczęć Zakładu Opieki Zdrowotnej)

(pieczęć i podpis lekarza)

Podstawa prawna: § 5 ust 1 Rozporządzenia 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.
2015 poz. 843 )
§ 5. 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.

Załącznik nr 1b

OPINIA LEKARZA O BRAKU MOŻLIWOŚCI UCZESTNICZENIA UCZNIA W ZAJĘCIACH
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Imię i nazwisko ucznia: ...................................................................................................................
Klasa: .............................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
1. Uczeń ma przeciwwskazania medyczne do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Uczeń jest zwolniony z uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego
•

na okres I półrocza roku szkolnego 20..... / 20........

•

na okres II półrocza roku szkolnego 20..... / 20........

•

na okres całego roku szkolnego

•

w okresie od .............................do ..................................

20..... / 20........

z powodu (podać diagnozę schorzenia - kod ICD -10)..................................................
miejscowość i data......................................

………………………………………….
Zakładu Opieki Zdrowotnej)

……………...………………… (pieczęć
(pieczęć i podpis lekarza)

Podstawa prawna: § 5 ust 2 Rozporządzenia 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. 2015 poz. 843)
§ 5. 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.

