
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
 
Podstawa prawna: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

Statut XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie 

 
 

Art. 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony: 
1. 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. 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. 

 
Art. 2. Procedura postępowania w przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego: 

1. Dłuższe zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego musi być 
poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza. 

2. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z wykonywania 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienia z realizacji 
zajęć wychowania fizycznego: 

a) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania 
fizycznego, który zobowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego 
tj. do 31 sierpnia, 

b) na okres dłuższy niż 1 miesiąc, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. 
W takim przypadku dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub decyzję o 
zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

3. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego i / lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w 
zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w zajęciach. 

4. O zwolnienie ucznia niepełnoletniego występują rodzice / opiekunowie prawni. Uczeń 
pełnoletni występuje o zwolnienie w swoim imieniu. W tym celu składają podanie do dyrektora 
szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie. 

5. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, 
jednak nie później niż: 
a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 15 września danego roku szkolnego 

(dot. uczniów klas II, III i IV), do 30 września danego roku szkolnego (dot. uczniów klas I), 
b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 14 dni od rozpoczęcia semestru, 
c) w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku 

szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później, 
niż 1 tydzień od daty wystawienia zaświadczenia. 

6. Zaświadczenie lekarskie wystawione z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 
15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie 
respektowane od daty wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenie nie dostarczone w terminie 
będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie. 

7. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć 
wychowania fizycznego w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice / 



opiekunowie prawni odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły. W imieniu rodziców / 
prawnych opiekunów decyzję może odebrać uczeń niepełnoletni. 

8. Podanie wraz z zaświadczeniem lekarskim dostarczone po upływie terminu zwolnienia będzie 
rozpatrzone negatywnie. 

9. O zwolnieniu ucznia poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca 
ucznia.  

10. Przy ustalaniu oceny dla ucznia, który posiada zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w 
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej oceny, to w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” 
albo „zwolniona”. 

12. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

13. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I semestr, a w II semestrze decyzją dyrektora szkoły został 
zwolniony, to na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

14. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek biernego 
uczestniczenia w zajęciach swojej klasy (grupy) na zasadzie obserwatora. Jeśli lekcje te są 
pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku 
na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych złożonego u 
wychowawcy klasy. O tym fakcie informowany jest nauczyciel wychowania fizycznego. 

15. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku elektronicznym „zwolniony”. 
 

Art. 3. Zgłaszanie nieprzygotowania do zajęć wychowania fizycznego: 
1. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć wychowania 

fizycznego z powodu braku stroju, złego samopoczucia itp.  
2. W wyjątkowych sytuacjach rodzic lub opiekun prawny ma prawo jednorazowo zwolnić swoje 

dziecko z zajęć WF w związku z okresem rekonwalescencji po chorobie lub niegroźnymi 
dolegliwościami, które uniemożliwiają mu wykonywanie ćwiczeń.  

3. W wyjątkowych sytuacjach, z powodu bolesnej miesiączki, uczennica może zgłosić dodatkowe 
nieprzygotowanie do zajęć wychowania fizycznego określane mianem „niedyspozycja”. 
 

Art. 4. Procedury zgłaszania nieprzygotowania na zajęciach wychowania fizycznego 
1. Zgłoszenie nieprzygotowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje uczniowi i uczennicy 

trzy razy w semestrze. 
2. Dodatkowe zgłoszenie nieprzygotowania, o którym mowa z art. 3 ust. 3, przysługuje tylko 

uczennicy - pięć raz w semestrze (jeden raz w miesiącu).  
3. Jednorazowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego napisane przez rodzica / prawnego 

opiekuna, o którym mowa w art. 3 ust. 2, można przedstawić nauczycielowi wychowania 
fizycznego tylko jeden raz w semestrze. Zwolnienie takie obowiązuje tylko na jednych zajęciach 
wychowania fizycznego, w dniu przedstawienia zwolnienia. Zwolnienie od rodzica/prawnego 
opiekuna, o którym mowa w art. 3 ust. 3, wliczane jest do ogólnej sumy nieprzygotowań 
przysługujących w danym semestrze. 

4. Ogólna suma możliwych nieprzygotowań w semestrze wynosi 4 (za wyjątkiem art. 3 ust. 3 oraz 
art. 4 ust. 2). 

5. Uczeń nieprzygotowany do zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych 
zajęciach i przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela wraz z całą klasą (grupą), bez 
obowiązku wykonywania ćwiczeń. Ocenie podlega zachowanie ucznia oraz jego postawa.  



6. 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 o odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo 

7. Uczeń zwalniany z zajęć wychowania fizycznego do domu ma odznaczone w dzienniku 
nieobecności usprawiedliwione. 

8. Jeśli uczennica wykorzysta w danym miesiącu niedysponowanie, o którym mowa w art. 3 ust. 
3 oraz art. 4 ust. 2, a złe samopoczucie z powodu miesiączki przedłuża się, wówczas uczennica 
mam obowiązek przebrania się do stroju sportowego i uczestniczenia w zajęciach wychowania 
fizycznego w charakterze asystenta nauczyciela. Każda sytuacji będzie rozpatrywana 
indywidualnie w relacji uczennica – nauczyciel. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciele biorą pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć (oceny 
cząstkowe np. ze sprawdzianów), systematyczność udziału ucznia w zajęciach (rozliczne w skali 
miesiąca w postaci oceny cząstkowej) oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 
przez liceum na rzecz kultury fizycznej (dodatkowa ocena cząstkowa). 

10. Losowe wypadki będą rozpatrywane indywidualnie. 
11. Uczniowie zostają zapoznani z procedurą przez nauczycieli wychowania fizycznego na 

pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym.  
12. Rodzice / opiekunowie prawni zostają zapoznani z procedurą przez wychowawców klas 

podczas zebrań wrześniowych. 
 


