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PROCEDURA 

zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych  

w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. 

 

 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz.U.2015.843)  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,  

o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 

prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U.2014.395 

j.t.):  

 

I. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego  

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

wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach na podstawie opinii wydanej przez lekarza, na czas określony 

w tej opinii. 

2. Uczeń może także być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

3. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach  

z wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni). Łączna długość tego typu 

zwolnień nie może przekraczać dwóch tygodni w jednym półroczu.  

4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego lub części zajęć na okres krótszy niż 1 miesiąc, należy 

przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest 

przechowywać je do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.  

5. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub części zajęć musi być 

poparte odpowiednim zaświadczeniem /druk zaświadczenia lekarskiego/ 

wystawionym przez lekarza.  

6. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły.  

W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje 

decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych 

wszystkich zaświadczeń.  
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7. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego półrocza lub całego roku 

szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.  

8. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie 

prawni). Składają podanie do dyrektora szkoły w sekretariacie, do którego załączają 

zaświadczenie lekarskie.  

9. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od 

lekarza.  

10. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. 

zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia 

zaświadczenia.  

11. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia  

w sekretariacie.  

12. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni 

roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani  

o tym przez dyrektora szkoły.  

13. Zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz 

wychowawca ucznia.  

14. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego i istnieją podstawy do 

wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.  

15. W przypadku gdy zwolnienie uniemożliwia wystawienie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".  

16. 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 rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie 

szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są 

nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.  

17. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności 

usprawiedliwione.  

 

 

II. Procedura zwolnienia z zajęć komputerowych lub z informatyki  

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub z informatyki na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  
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3. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły.  

W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje 

decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.  

4. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego półrocza lub całego roku 

szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.  

5. O zwolnienie ucznia z zajęć występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają 

podanie do dyrektora szkoły w sekretariacie, do którego załączają zaświadczenie 

lekarskie.  

6. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od 

lekarza.  

7. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia  

w sekretariacie.  

8. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni 

roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani o 

tym przez dyrektora szkoły.  

9. O zwolnieniu ucznia poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz 

wychowawca ucznia.  

10. W przypadku gdy zwolnienie uniemożliwia wystawienie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".  

11. Uczeń zwolniony z zajęć komputerowych lub z informatyki 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 rodziców (opiekunów prawnych) 

złożonego  

w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie 

informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.  

12. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności 

usprawiedliwione.  

 

III. Procedura zwolnienia z zajęć wychowania do życia w rodzinie  

1. Uczniowie niepełnoletni mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania do 

życia w rodzinie.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie tylko na 

pisemną, uzasadnioną rezygnację obojga rodziców o udziale ich dziecka w tych 

zajęciach.  

3. Zwalnianie z pojedynczych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych  

w szkole.  

4. W przypadku gdy zajęcia klasowe odbywają się z podziałem na grupy: chłopców  

i dziewcząt, szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie uczestniczą w zajęciach. 

Jeżeli zajęcia odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie w rozkładzie klasy, 

grupa niebiorąca udziału w zajęciach, może być za zgodą dyrektora zwolniona  

z odpowiednim zaznaczeniem w dzienniku.  
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 IV. Procedura zwolnienia z zajęć religii  

1. Oświadczenie o uczestnictwie ucznia w lekcjach religii katolickiej składają rodzice 

(prawni opiekunowie) lub uczeń pełnoletni. Oświadczenie jest składane na cały okres 

nauki ucznia w szkole i nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, 

może jednak zostać zmienione.  

2. Rodzice (opiekunowie) ucznia lub uczeń pełnoletni mogą wystąpić do dyrektora  

o zwolnienie ucznia z uczestnictwa w lekcjach religii. Składają podanie do dyrektora 

szkoły do dnia 20 września danego roku szkolnego.  

3. W przypadku, gdy rodzice ucznia (prawni opiekunowie) chcą zmienić oświadczenie  

w trakcie roku szkolnego, wymagane jest pisemne uzasadnienie decyzji, podpisane 

przez oboje rodziców (prawnych opiekunów). Zmiana jest możliwa nie później niż 2 

tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  

4. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni od daty 

wpływu podania. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają decyzję w sekretariacie.  

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego z nauki religii.  

O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia 

oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają 

podpisem złożonym na decyzji.  

6. Uczniowi zwolnionemu z religii szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć. 

Uczeń przebywa w bibliotece szkolnej. 

7. 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 rodziców/opiekunów prawnych, złożonego w sekretariacie szkoły i po 

uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel 

prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy.  

8. Uczniom nieuczęszczającym na religię nie wpisuje się nieobecności.  

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki religii w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wstawia się kreskę.  

10. Rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły o zorganizowanie uczniowi zajęć 

etyki.  

 


