ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH IM. FRANCISZKA KĘPKI
W BIELSKU - BIAŁEJ

PROCEDURA
ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych
w Bielsku - Białej

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

I.

PODSTAWA PRAWNA

1. Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku - Białej została opracowana na podstawie:
1) § 8 ust. 1,2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.),
2) § 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach ( Dz. U. nr 6 z 2003 r., poz. 69 z późn. zm.),
3) § 5 pkt.40c Statutu Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku – Białej.
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. W przypadku, gdy uczeń uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego uskarża się na
dolegliwości zdrowotne, nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest zwolnić go
w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i poinformować o tym fakcie jego
rodziców (prawnych opiekunów).
II.

ZWOLNIENIA DORAŹNE

1. Uczeń może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego w wyjątkowych
sytuacjach (z powodu chwilowej niedyspozycji lub innych zdarzeń losowych ) na własną
prośbę (uczeń pełnoletni) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) przedstawioną nauczycielowi wychowania fizycznego przed zajęciami na piśmie lub osobiście.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
3. Zwolnienia z pojedynczych zajęć nie mogą przekraczać łącznie 5 godzin w semestrze.
4. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela.
5. Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszych lub ostatnich lekcjach
i w całości poświęcone są wykonywaniu ćwiczeń doskonalących sprawność fizyczną, Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego, może zwolnić
ucznia z zajęć do domu lub zezwolić mu na późniejsze przychodzenie do szkoły, wyłącznie
na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów). O tym fakcie pracownik sekretariatu informuje wychowawcę ucznia, który przekazuje informację nauczycielowi wychowania fizycznego.
6. Uczniowi zwolnionemu nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego nieobecność usprawiedliwioną.
7. Dokumentację dotyczącą doraźnych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia br.

III.

ZWOLNIENIA DŁUGOTERMINOWE

A. Zwolnienia na okres krótszy niż jeden miesiąc
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach.
2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim
zaświadczeniem lekarskim wskazującym na całkowitą niezdolność ucznia do udziału w zajęciach. Stosowne zaświadczenie rodzic (prawny opiekun) składa w sekretariacie szkoły.
Uczeń pełnoletni może sam złożyć zaświadczenie w sekretariacie szkoły.
3. Niezwłocznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego wskazującego na konieczność
zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż jeden miesiąc,
pracownik sekretariatu przekazuje je wychowawcy ucznia, który dostarcza zaświadczenie
nauczycielowi wychowania fizycznego.
4. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż jeden
miesiąc podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego.
5. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela. Jeżeli
zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszych lub ostatnich lekcjach i w całości poświęcone są wykonywaniu ćwiczeń doskonalących sprawność fizyczną, Dyrektor
Szkoły w porozumieniu z nauczycielem, może zwolnić ucznia z zajęć do domu lub zezwolić mu na późniejsze przychodzenie do szkoły, wyłącznie na pisemną prośbę rodziców
(prawnych opiekunów). O tym fakcie pracownik sekretariatu informuje wychowawcę
ucznia, który przekazuje informację nauczycielowi wychowania fizycznego.
6. Uczniowi zwolnionemu nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego nieobecność usprawiedliwioną.
7. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż jeden miesiąc, nauczyciel wychowania fizycznego, zobowiązany jest przechowywać w dokumentacji nauczania do końca roku szkolnego tj. 31
sierpnia br.
B. Zwolnienia na okres jednego miesiąca i dłużej
1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres jednego miesiąca
i dłużej, w tym na 1 semestr lub cały rok szkolny podejmuje wyłącznie Dyrektor Szkoły.
2. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występuje rodzic (prawny opiekun)
składając zaświadczenie zawierające opinię lekarską wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres jednego miesiąca i dłużej, w tym na
jeden semestr lub cały rok szkolny, w sekretariacie szkoły. Uczeń pełnoletni może sam
złożyć stosowne zaświadczenie.
3. Zaświadczenie zawierające opinię lekarską należy przedłożyć niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż:
1) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru - do 30 września danego roku szkolnego,
2) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru - do 28 lutego danego roku szkolnego,

3) w przypadku zdarzeń losowych w ciągu roku szkolnego - do 14 dni od dnia uzyskaniu
opinii lekarskiej. Opinia lekarska będzie respektowane od daty jej wystawienia.
4. Zaświadczenie złożone w późniejszym terminie będzie ważne od daty jego złożenia
w sekretariacie szkoły.
5. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego wyłącznie na
podstawie opinii lekarskiej i na czas określony w tej opinii, w terminie do 7 dni roboczych
od daty wpływu zaświadczenia.
6. W przypadku dostarczenia kolejnych zaświadczeń lekarskich w ciągu roku szkolnego,
Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia zajęć wychowania fizycznego na
podstawie wszystkich dostarczonych zaświadczeń.
7. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, pracownik sekretariatu niezwłocznie przekazuje rodzicom oraz nauczycielowi wychowania fizycznego i wychowawcy
ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
8. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwoływać za
pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Śląskiego Kuratora Oświaty.
9. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela. Jeżeli
zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszych lub ostatnich lekcjach i w całości poświęcone są wykonywaniu ćwiczeń doskonalących sprawność fizyczną, Dyrektor
Szkoły w porozumieniu z nauczycielem, może zwolnić ucznia z zajęć do domu lub zezwolić mu na późniejsze przychodzenie do szkoły, wyłącznie na pisemną prośbę rodziców
(prawnych opiekunów). O tym fakcie pracownik sekretariatu informuje wychowawcę
ucznia, który przekazuje informację nauczycielowi wychowania fizycznego.
10. Uczniowi zwolnionemu nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego nieobecność usprawiedliwioną.
11. Decyzję Dyrektora Szkoły o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego należy dołączyć do dokumentacji przebiegu nauczania, natomiast pozostałą dokumentację dotyczącą zwolnień z zajęć w-f przechowuje szkoła zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
C. Zasady klasyfikowania ucznia zwolnionego z zajęć
1. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na zajęciach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny
(uczeń uzyskał co najmniej 3 oceny bieżące), to podlega on klasyfikacji na zasadach opisanych w Statucie Szkoły.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego ( cały semestr lub cały rok)
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
3. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I semestr, a w II semestrze decyzją Dyrektora Szkoły został
zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, na świadectwie ukończenia danego roku
szkolnego wpisana zostanie ocena klasyfikacyjna z I semestru.
IV.

ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI ĆWICZEŃ

1. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ograniczenia skutkujące zwolnieniem z wykonywania
danej grupy ćwiczeń nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wych. fizycznego. Takie

zaświadczenie pozwala na zwolnienie ucznia wyłącznie z ćwiczeń określonych w opinii.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 1, rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń
składają w sekretariacie szkoły.
3. Niezwłocznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w pkt 1, pracownik sekretariatu przekazuje je wychowawcy ucznia, który dostarcza zaświadczenie
nauczycielowi wychowania fizycznego.
4. Decyzję o zwolnieniu ucznia z określonych ćwiczeń podejmuje nauczyciel prowadzący
zajęcia wych. fizycznego. Nauczyciel po konsultacji z rodzicami dostosowuje aktywność
ucznia na zajęciach stosownie do wskazówek zawartych w zaświadczeniu lekarskim.
V.

INNE FORMY USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH W-F

1. Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego nie odnosi się do usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. Uczeń ma obowiązek
usprawiedliwiania nieobecności w terminie i formie określonej w Regulaminie Szkoły.
2. W przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) ucznia czynnie uprawiającego konkretną dyscyplinę sportu, składa podanie o zwolnienie swojego dziecka z określonej godziny zajęć
wychowania fizycznego z powodu braku możliwości przesunięcia godzin treningu, Dyrektor Szkoły, aby umożliwić uczniowi udział w treningu, uznaje jego nieobecności na zajęciach za usprawiedliwione i informuje o tym fakcie nauczyciela wychowania fizycznego.
Rodzic zobowiązany jest dołączyć do podania dokument potwierdzającego ten fakt.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, całkowita liczba usprawiedliwionych nieobecności
ucznia na zajęciach wychowania fizycznego nie może przekroczyć połowy czasu przeznaczonego na zajęcia z wychowania fizycznego. Przekroczenie powyższego limitu może
skutkować nieklasyfikowaniem ucznia i obowiązkiem przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego. O tym fakcie nauczyciel wychowania fizycznego informuje ucznia i jego rodziców.
VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każde zmiany w stanie zdrowia ucznia wpływające w znaczącym stopniu na jego możliwości uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, rodzic ( prawny opiekun) lub
uczeń pełnoletni powinni niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi i wychowawcy klasy.
2. Nie ma podstaw prawnych do zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w oparciu o dokument wystawiony przez rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia.
3. Nie ma podstaw do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego z powodu braku stroju
gimnastycznego. Przygotowanie do określonych lekcji, w tym zajęć wychowania fizycznego, należy do obowiązków ucznia.
4. Zajęcia na basenie są integralną częścią przedmiotu wychowanie fizyczne. Zwolnienia
(doraźne, długoterminowe) z tych zajęć stosuje się wg zasad opisanych w niniejszej procedurze. Brak zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział ucznia w zajęciach na basenie może dotyczyć tylko tych przypadków, gdy istnieją uzasadnione przeciwwskazania
zdrowotne lub inne szczególne uwarunkowania poświadczone stosownym dokumentem.
5. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje swoich uczniów z niniejszą procedurą na
pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców
( prawnych opiekunów ) na pierwszym zebraniu klasowym.

