
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  
Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 

nr 33/2019/2020 z dnia 28.08.2020 

 

Procedura uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego/informatyki/zajęć 
komputerowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 

 
Podstawa prawna: 

1. § 5 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku  

w sprawie szczegółowych warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843). 

 

§ 1 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego/informatyki/zajęć komputerowych  

na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia (załącznik nr 1  

do niniejszej procedury), na podstawie stosownego zaświadczenia lekarskiego wskazującego  

na konieczność zwolnienia ucznia z ww. zajęć i na czas określony w tym zaświadczeniu. 

2. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem  

z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć. Takie 

zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć 

komputerowych, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa ust. 1 uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony/zwolniona”.  

4. Uczeń całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego/informatyki/zajęć 

komputerowych jest zobowiązany przebywać pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, wraz  

z całą klasą, bez obowiązku wykonywania ćwiczeń lub może uczestniczyć np. w zajęciach 

rewalidacyjnych, przebywać w bibliotece lub na świetlicy szkolnej. Jeśli są to pierwsze lub ostatnie 

lekcje, uczeń może zostać zwolniony z zajęć (przy czym odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia 

w tym czasie ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

5. W wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na własną prośbę 

(pełnoletni) lub prośbę rodziców/opiekunów prawnych może być zwolniony z pojedynczych zajęć 

wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 

 



§ 2 

1.  Podanie o zwolnienie wraz z zaświadczeniem lekarskim należy złożyć w sekretariacie szkoły    

niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia, jednak nie później niż: 

- do 30 września danego roku szkolnego – w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru  

    lub całego roku szkolnego; 

-  do 28 lutego danego roku szkolnego – w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru. 

2.  W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego           

rodzice/opiekunowie prawni lub uczeń pełnoletni składają podanie poza ustalonymi wyżej terminami, 

jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego. 

3. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z zajęć z wsteczną datą będzie respektowane  

od daty jego wystawienia. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od jego  

daty złożenia w sekretariacie. 

4.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego/informatyki/zajęć komputerowych  

w formie decyzji w terminie do 7 dni od daty wpływu podania do sekretariatu szkoły. Decyzja stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

§ 3 

1. Nauczyciel wychowania fizycznego/informatyki/zajęć komputerowych zapoznaje uczniów  z niniejszą  

procedurą na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast  rodziców/opiekunów prawnych 

wychowawca klasy  podczas pierwszego zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

2. Dokumentacja dotycząca zwolnień z zajęć wychowania fizycznego/informatyki/zajęć komputerowych  

przechowywana jest w sekretariacie szkoły, prowadzona jest ewidencja zwolnień lekarskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Procedury zw. z zajęć wychowania fizycznego/ 
informatyki/zajęć komputerowych  

wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 
nr 33/2019/2020 z dn. 28.08.2020 

 

Tychy, ……………… r. 

 

                     Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  
                                           nr 8 w Tychach 

 

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego/informatyki/zajęć komputerowych  

 
Proszę o zwolnienie mojego syna /córki 
………………………………………………………………………, ur. ..................................... ,  
                                 (imię i nazwisko ucznia) 
 
ucznia / uczennicy klasy ………………………. z zajęć …………………………………………… 
                                                                                                                                    (wpisać rodzaj zajęć) 

w okresie: ………………………………………………………………………………………… 
z powodu ……..............................................................………….......…..…………….………… 
 
W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie. 
 

                                                                                  …………...…………………………………… 
                                                                                  (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku ze zwolnieniem syna/ córki ………….……………………….………………….  
                                                                                              (imię i nazwisko ucznia) 
zwracam się z prośbą o zwolnienie jego/jej z obowiązku obecności na ww. zajęciach w dniach, gdy są one  
na pierwszej/ostatniej lekcji: 
……………. ……………………………………………………………………………………. 

(wypisać dni tygodnia i godziny zajęć) 
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo dziecka w tym czasie poza terenem 
szkoły. 

                                                                                  …….…………………………………… 
                                                                                 (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 



Załącznik nr 2 do Procedury zw. z zajęć wychowania fizycznego/ 
informatyki/zajęć komputerowych  

wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 
nr 33/2019/2020 z dn. 28.08.2020 

. 

    Tychy, dnia …………….…..  r. 

                                                                           
                                                                              Pan/Pani 

………………………………… 
………………………………… 

                                                                                                                                                       (imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 
Decyzja nr kolejny łamany przez rok szkolny  

w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego/informatyki/zajęć komputerowych 
 

Na podstawie §  5 ust. 1-3 Rozporządzenia MEN  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie  szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843), na wniosek Pana/Pani/ z dnia ………  

na podstawie zaświadczenia lekarskiego z dnia …………. 

zwalniam 

…………………………., ucznia klasy ………………. w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 

          ( imię i nazwisko)                                                 (klasa, szkoła) 

z zajęć wychowania fizycznego/informatyki/zajęć komputerowych w okresie od…do .. . 

 

W czasie przypadającym na lekcje wychowania fizycznego/informatyki/zajęcia komputerowe uczeń 

jest zobowiązany przebywać pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, wraz z całą klasą,  

bez obowiązku wykonywania ćwiczeń lub może uczestniczyć np. w zajęciach rewalidacyjnych, 

przebywać w bibliotece lub na świetlicy szkolnej. Jeśli są to pierwsze lub ostatnie lekcje, uczeń może 

zostać zwolniony z zajęć (przy czym odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia w tym czasie ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni). 

                                                                                       

                                                                                        …….…………………………. 
                                                                                                                         (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 
 

Otrzymują: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczeń 

2. Nauczyciel przedmiotu/wychowawca klasy 

3. a/a 


