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Tryb uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego – obowiązuje  

od 1 września2015r. 

 

I. Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. (Dz.U. poz. 843) 

§ 5 ust. 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. 

§ 5 ust. 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. 

§ 5 ust. 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”. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania 

fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). 

 

II. Uzasadnienie wprowadzenia zarządzenia 

Wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu ma na celu zwiększenie motywacji uczniów do 

uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego oraz podejmowaniu aktywności na rzecz 

kultury fizycznej, jako działania mające wpływ na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia. 

1. Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

przewiduje dwa rozwiązania zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego: 

a) możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

podstawie opinii lekarza wskazującej jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie 

może wykonywać oraz przez jaki okres; 

b) możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego. 



 
 

2. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń uczestniczy w zajęciach i jest 

przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. 

3. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do 

indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez 

lekarza. 

4. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń uczestniczy w nich w każdy 

inny możliwy sposób, np.: 

a) poznając zasady gier zespołowych, 

b)  ucząc się przez obserwację prawidłowego sposobu wykonywania ćwiczeń 

demonstrowanych przez nauczyciela i wykonywanych przez kolegów z 

klasy/grupy 

5. Uczeń całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego nie uczęszcza 

na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

nauczyciel bierze pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

 

III. Tryb postępowania rodzica 

Rodzice (opiekunowie prawni) składają w sekretariacie podanie do dyrektora szkoły 

(załącznik nr 1) do którego załączają opinię lekarza, napisaną według załącznika nr 2. 

Lekarz podaje wyraźnie, których ćwiczeń uczeń nie może wykonywać, które wykonuje  

z zastrzeżeniami, które może wykonywać. Informacja powinna być jasna dla nauczyciela 

prowadzącego lekcje WF. 

Rodzic otrzymuje decyzję dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od złożenia podania.  

 

  



 
 

załącznik nr 1 
 

……………………………………………………………….…………        Poznań, dnia………………....... 
 

Imię i nazwisko rodzica 
 

…………………………………………………..…………..…………  
Dokładny adres 

 

………………………………………………………..……..…………  
Telefon kontaktowy 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 77 
60-204 Poznań, ul Dmowskiego 50 

 
Podanie 

Proszę o wydanie decyzji o zwolnieniu  ** 

mojego /mojej syna /córki*  ..............................................................................................., 

ucznia/uczennicy*  klasy …………..…..….: 

a) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego* 

b) z realizacji zajęć wychowania fizycznego * 

od dnia .................................................... do dnia ..............................................................  

roku szkolnego ……………………………,  

z powodu:……………………………………………………………………………………..…………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………..….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..….……………………………… 

zgodnie z załączoną opinią lekarza.  
*podkreśl  właściwą opcję. 

** Uczeń/uczennica zwolniony/-a całkowicie decyzją dyrektora z zajęć wychowania fizycznego na podstawie 
opinii lekarza specjalisty zobowiązany/-a  jest przebywać w czasie trwania tych zajęć razem z klasą - nie 
uczestniczy w ćwiczeniach i nie podlega ocenie. Pod żadnym pretekstem, nie wolno uczniowi/uczennicy 
samowolnie opuszczać miejsca, w którym odbywają się zajęcia. Za zgodą nauczyciela prowadzącego uczeń 
może w tym czasie przebywać w świetlicy lub w bibliotece, gdzie sprawdzona jest jego obecność. Wszelkie 
zwolnienia z lekcji wf, jeśli jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna w planie lekcji- są możliwe wyłącznie 
na przekazaną wychowawcy - pisemną prośbę i odpowiedzialność rodziców ucznia/uczennicy. 
Uczeń/uczennica, który/-a  zwolniony/-a jest częściowo z zajęć wychowania fizycznego, czyli tylko  z określonych 
ćwiczeń - ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i jest oceniany/-a semestralnie i rocznie. 

 
……………………………………………………………………… 

czytelny podpis  rodzica 



 
 

załącznik nr 2 
 

Poznań, dnia ............................... 
 
 
 
 

Uczeń ................................................................................................... 

klasy …………………………… Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu 

1. jest całkowicie niezdolny do udziału w zajęciach wychowania fizycznego w okresie 

 od dnia ............................. do dnia ...................................... (wypełnia lekarz) 

2. ma ograniczone możliwości wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego 

 od dnia ............................. do dnia ...................................... (wypełnia lekarz) 

OPINIA LEKARZA:* 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Pieczęć Zakładu Opieki Zdrowotnej                                                            pieczęć i podpis lekarza 

*Rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz.U. poz.843) 

§ 5 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych, informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii o braku 
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii.  
§ 5 ust. 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 

 


