Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego
ul. Targowa 73A, 05-120 Legionowo
tel. 22 774—28-72 fax 22 774-40-96

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH
ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB
REALIZACJI ODPOWIEDNICH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. JERZEGO SIWIŃSKIEGO W LEGIONOWIE

I. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.
2156 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015, poz
843).
3. Statut Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, zwany
dalej Statutem
II. Procedura dotyczy:
1. zwolnienia 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. zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii
3. zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z
głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
4. zwolnień doraźnych z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie
wniosku rodziców ucznia lub opinii lekarza wydanej na czas nie dłuższy 2
tygodnie
III. Dokumentacja

W wyniku stosowania powyższej procedury wymagana jest następująca
dokumentacja:
1. Podanie o zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego lub realizacji odpowiednich zajęć
edukacyjnych.
2. Decyzja o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach

wychowania

fizycznego

lub

realizacji

odpowiednich

zajęć

edukacyjnych.
3. Prośba o zwolnienie ucznia z uczestnictwa w danych zajęciach.
4. Zwolnienie doraźne z realizacji zajęć wychowania fizycznego wpisane do
dzienniczka wychowawczego
IV. Tryb postępowania
Zwolnienia długoterminowe
1.

Przez zwolnienia długoterminowe należy rozumieć zwolnienia na czas dłuższy niż
2 tygodnie wydawane tylko na podstawie opinii lekarza lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

2.

O zwolnienie ucznia występują rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składając w
sekretariacie szkoły podanie skierowane do dyrektora o zwolnienie ucznia z
wykonywania określonych ćwiczeń lub zwolnienie z realizacji odpowiednich zajęć
dołączając odpowiednio opinię lekarza lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej (załącznik 1).

3.

Podanie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednio opinii lekarskiej
lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od dnia jej wydania, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4.

Jeżeli opinia wydana została w okresie ferii letnich lub zimowych wniosek należy
złożyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia ferii.

5.

Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub realizacji odpowiednich zajęć
edukacyjnych w terminie 7 dni od daty złożenia podania (załącznik 2).

6.

W przypadku złożenia podania w terminie późniejszym niż 14 dni zwolnienie
nastąpi od dnia złożenia podania.

7.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie podania bez opinii
lekarskiej jeżeli zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego lub realizacji zajęć edukacyjnych powinna

nastąpić w terminie wcześniejszym niż termin wizyty u lekarza specjalisty. W
podaniu należy wtedy określić termin w jakim opinia lekarza zostanie dołączona do
podania.
8.

Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego przebywa w trakcie tych
lekcji pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego z zastrzeżeniem pkt.9.

9.

Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego są ujęte w tygodniowym planie zajęć jako
pierwsze lub ostatnie, uczeń może być z nich zwolniony do domu na pisemną
prośbę rodziców. Nauczyciel wychowania fizycznego wykazuje taką osobę jako
nieobecną na zajęciach i wpisuje w dzienniku „Z”. Nieobecności te nie wliczają się
do frekwencji ucznia (załącznik 3).

10.

Uczeń zwolniony z realizacji zajęć informatyki albo drugiego języka obcego w
czasie trwania tych lekcji przebywa pod opieką nauczyciela bibliotekarza,
pedagoga lub psychologa z zastrzeżeniem pkt.11.

11.

Jeżeli zajęcia informatyki albo języka obcego są ujęte w tygodniowym planie zajęć
jako pierwsze lub ostatnie uczeń może być zwolniony do domu na pisemną prośbę
rodziców. Nauczyciel danego przedmiotu wykazuje taką osobę jako nieobecną na
zajęciach i wpisuje w dzienniku „Z”. Nieobecności te nie wliczają się do frekwencji
ucznia (załącznik 3).

12.

Jeżeli zwolnienie ucznia z realizacji określonych zajęć edukacyjnych przekracza
50% czasu przeznaczonego na realizację tych zajęć w danym okresie, uczeń może
uzyskać zwolnienie za dany okres, w pozostałych przypadkach uczeń jest
klasyfikowany.

Zwolnienia doraźne z realizacji zajęć wychowania fizycznego
1.

Nauczyciel wychowania fizycznego może zwolnić ucznia z realizacji zajęć
wychowania fizycznego na podstawie:
1) opinii lekarskiej wydanej na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie;
2) podania rodziców w wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja,
zdarzenie losowe ) na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie (załącznik 4).

2.

Zwolniony uczeń ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką
nauczyciela wychowania fizycznego.

