PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA
z lekcji WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Podstawa prawna:
Rozp. MKiDN z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

1. Rodzic/ opiekun prawny/ pełnoletni uczeń składa podanie do dyrektora szkoły z prośbą o
zwolnienie z zajęć. (obowiązuje wzór dokumentu szkolnego).
2. Do podania musi być dołączone zaświadczenie od lekarza specjalisty.
3. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego należy złożyć w sekretariacie szkoły
niezwłocznie po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego.
4. Data od której dyrektor szkoły może prawnie zwolnić (usprawiedliwić ucznia) wskazana jest
na zaświadczeniu lekarskim.
5. Zwolnienie z ćwiczeń wychowania fizycznego nie jest równoznaczne z możliwością
nieobecności na lekcji wychowania fizycznego.
6. Uczniowie, którzy nie ćwiczą z powodu niedyspozycji, krótkotrwałych zwolnień,
przebywają na terenie sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela prowadzącego
wymienione zajęcia.
7. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych
zajęciach.
8. 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
rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia złożonego w sekretariacie szkoły i po
uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowany jest wychowawca klasy i
nauczyciel wychowania fizycznego.
9. Uczeń zwolniony z zajęć ma wpisane w dzienniku zwolniony.
10. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z
wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z lekcji
wychowania fizycznego.
11. Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w
indywidualnej pracy z uczniem na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
12. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych wychowawca
klasy, a ponadto na pierwszych zajęciach z wychowania fizycznego nauczyciel przedmiotu.

Procedurę wprowadzono Zarządzeniem dyrektora nr …./2016/2017 z dnia 10.04.2017
Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

