
-1- 

ZAŁĄCZNIK 

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z REALIZACJI  

OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

w KUTNIE 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 

z późniejszymi zmianami); 

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

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. (Dz. U. z 2015r., poz. 843). 

CEL PROCEDURY. 

Celem procedury jest precyzyjne określenie sposobu zwalniania ucznia z realizacji 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

PRZEDMIOT PROCEDURY. 

Przedmiotem procedury jest ujednolicenie zwalniania uczniów z zajęć wychowania 

fizycznego oraz sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 

Procedura swoim zakresem obejmuje wszystkich uczniów klas I – VI uczęszczających 

do Szkoły Podstawowej nr 1im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie. 

Zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego: 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność w przypadkach 

określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015r. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia 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. 

3. Opinia lekarza, o której mowa w pkt 2 powinna być wystawiona według wzoru ustalonego 

przez dyrektora szkoły. 

4. Wzór opinii określony w niniejszej procedurze jest dostępny do pobrania w sekretariacie 

szkoły lub ze szkolnej strony internetowej. 

5. Opinia lekarska powinna być wypisana czytelnie, opatrzona pieczęcią zakładu opieki 

zdrowotnej oraz pieczęcią i podpisem lekarza. 

6. Rodzic niezwłocznie po otrzymaniu od lekarza wyżej wymienionej opinii, składa 

ją w sekretariacie szkoły. 

7. Na podstawie opinii lekarskiej, stwierdzającej brak możliwości uczestniczenia ucznia 

w zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu 

go z realizacji tych zajęć na czas określony w tej opinii. 
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8. Uczeń zwolniony decyzją dyrektora szkoły z realizacji zajęć wychowania fizycznego 

nie ma obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach, tak więc nie odnotowuje się 

mu frekwencji w dzienniku elektronicznym. 

9. W przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego odbywają się pomiędzy innymi 

obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy 

lub biblioteki, w której szkoła zapewnia mu zajęcia opiekuńcze. 

10. Obecność ucznia w świetlicy lub bibliotece szkolnej odnotowywana jest przez nauczyciela 

w rejestrze doraźnej opieki świetlicowej/bibliotecznej. 

11. Niezgłoszenie się ucznia, o którym mowa w pkt. 7 do świetlicy lub biblioteki szkolnej 

będzie traktowane, jako samowolne opuszczenie terenu klasy, za co zgodnie z (§ 51.37) 

statutu szkoły uczeń otrzyma każdorazowo 10 punktów ujemnych. 

12. Wychowawca klasy zobowiązany jest do systematycznego przydzielania punktów, 

o których mowa w punkcie 11 i niezwłocznego informowania rodziców o ich przyznaniu. 

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt 7, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 15 września 2015r. Zarządzeniem Nr 3/2015/2016 

Dyrektora Szkoły. 
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  …………………….., dn. ……………… 

 

 

 

………….………………….…………. 
(nazwisko i imię ucznia) 

………………………….……………. 
(data urodzenia) 

 

OPINIA 

Ze względu na stan zdrowia stwierdza się brak możliwości uczestniczenia 

ucznia w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. 

Opinia została wydana na okres od ………………… do ……………………. 

 

 

 

……………………………… 
(pieczęć i podpis lekarza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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. z 2015r., poz. 843) 
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REJESTR DORAŹNEJ OPIEKI ŚWIETLICOWEJ/BIBLIOTECZNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

l.p. nazwisko i imię ucznia klasa data godz. lek. uwagi 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 


