Zespół Edukacyjny w Skwierzynie

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ
Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
w Zespole Edukacyjnym
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie
I.

Podstawa prawna

1.

§ 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 83 poz. 562, ze zm.).

II. Procedura postępowania
1.

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego.

2.

W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego
rodzice/prawni opiekunowie, składając u nauczyciela wychowania fizycznego stosowną
prośbę wraz z umotywowaniem (załącznik nr 1). Decyzję w tej sprawie podejmuje
nauczyciel prowadzący zajęcia. Łączna długość tego typu zwolnień nie może przekraczać
dwóch tygodni w semestrze. Prośby bez podania powodu zwolnienia nie będą
rozpatrywane.

3.

Dokumentację dotyczącą doraźnych zwolnień na prośbę rodzica/prawnego opiekuna
przechowuje nauczyciel do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia włącznie.

4.

Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte
odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

5.

Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania
fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, należy przekazać nauczycielowi
wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku
szkolnego, tj. do 31 sierpnia włącznie.

6.

Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres jednego miesiąca lub dłuższy należy
złożyć wraz z podaniem (załącznik nr 2) w sekretariacie szkoły w terminie 5 dni
roboczych od daty wystawienia zaświadczenia.

7.

Dyrektor na podstawie dostarczonych dokumentów wydaje decyzję o zwolnieniu bądź
odmowie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego wraz z uzasadnieniem i
pouczeniem o możliwości odwołania od tej decyzji (załącznik nr 3) w terminie 7 dni od
dnia wpłynięcia kompletu dokumentów.

8.

Każde następne zaświadczenie lekarskie dotyczące zwolnienia ucznia z zajęć
wychowania fizycznego w tym samym semestrze co poprzednie, musi zostać złożone
wraz z podaniem w sekretariacie szkoły w terminie 5 dni roboczych od daty wystawienia
zaświadczenia – w celu przedłużenia przez dyrektora okresu zwolnienia.

9.

Zaświadczenia lekarskie wystawione z datą wsteczną będą respektowane z datą
wystawienia zaświadczenia z zastrzeżeniem punktu 10.
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10. Zaświadczenia lekarskie dostarczone po terminie wskazanym w punkcie 6 i punkcie 8
będą respektowane z datą wpłynięcia do szkoły.
11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
12. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje
decyzję o zwolnieniu ucznia zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich
zaświadczeń.
13. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych
zajęciach. 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 (załącznik nr 4) rodziców/prawnych opiekunów.
14. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 13, należy dostarczyć nauczycielowi
prowadzącemu zajęcia wychowania fizycznego. Decyzję w sprawie zwolnienia ucznia z
obecności na zajęciach podejmuje nauczyciel, który sprawuje aktualnie opiekę nad
uczniem, czyli nauczyciel wychowania fizycznego. Oświadczenie nauczyciel
przechowuje do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia włącznie.
15. Uczeń zwalniany z obecności na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie
oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów ma odznaczone w dzienniku nieobecności
usprawiedliwione.
16. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z
wykonania grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania
fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic/prawny opiekun składa nauczycielowi
wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z
uczniem na okres wskazany w zaświadczeniu. Zaświadczenie nauczyciel przechowuje do
końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia włącznie.
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Załącznik nr 1
PROŚBA
o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

...........................................................................................................
miejscowość, data

Proszę o zwolnienie mojego dziecka ...............................................................................................................................
imię i nazwisko

ucznia/uczennicy klasy .......................... z zajęć wychowania fizycznego w dniu ..............................................
z powodu

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

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

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nie zwalnia to mojego dziecka z obowiązku
obecności na lekcji wychowania fizycznego.

.........................................................................................................................................
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 2
PODANIE
o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
..................................................................................................
miejscowość, data
....................................................................................................
imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)

data wpływu

....................................................................................................
adres zamieszkania

....................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość

....................................................................................................
tel. kontaktowy

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego
w Skwierzynie

Proszę o zwolnienie mojego dziecka .........................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

ur............................................................................................................................................. ucznia/uczennicy klasy .....................
data i miejsce urodzenia dziecka

z zajęć wychowania fizycznego w okresie ............................................................................................................................
z powodu

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

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

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

....................................................................................................
podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

Załącznik nr 3
..................................................................................................
miejscowość, data

Nasz znak: .................................................................

DECYZJA NR ..................................................
Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83 poz. 562, ze zm.), po rozpatrzeniu podania
............................................................................................................................................................................................................
imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego z dnia

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

dostarczonego

do szkoły w dniu ................................................................

zwalniam / nie zwalniam *
ucznia klasy ......................
ur.

.......................................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

.........................................................................................................................................................................................................................
data i miejsce urodzenia dziecka

z zajęć wychowania fizycznego w okresie ......................................................................................................................... .

UZASADNIENIE
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Jednocześnie informuję, że niniejsza decyzja nie zwalnia w/w ucznia z obecności na zajęciach
wychowania fizycznego.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. Oddział
Zamiejscowy w Międzyrzeczu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

.........................................................................
pieczęć i podpis dyrektora

Otrzymują:
1. Wnioskodawca (wpisać imiona i nazwiska, adres)
2. Wychowawca klasy
3. a/a
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

...........................................................................................................
miejscowość, data

W związku ze zwolnieniem mojego dziecka .......................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

ucznia/uczennicy klasy .............................. w okresie .................................................................................................................
z zajęć wychowania fizycznego, proszę o zwolnienie go z obowiązku obecności na w/w
zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszych/ostatnich lekcjach.

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

..................................................................................................................................................................................................................................
wypisać dni tygodnia i godziny

Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
mojego dziecka w tym czasie. Przyjmuję również do wiadomości, że w dzienniku lekcyjnym
zostanie odnotowana nieobecność usprawiedliwiona.

.........................................................................................................................................
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

