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11. PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ
Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ORAZ DRUGIEGO JĘZYKA NOWOŻYTNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ
W oparciu o:
1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
z późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z 2017, poz.1646);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017., poz. 1534);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych -§ 5 ust.1, 2, 3.
(Dz. U. z 2015 r. poz.843);
5. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusz Kościuszki w Łęcznej ustala się zasady
uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego oraz drugiego języka
nowożytnego.

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego.
2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte
odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
3. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z aktywnego uczestnictwa
w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez
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dokonanie umotywowanej prośby do nauczyciela wychowania fizycznego. Łączna
długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać czterech godzin lekcyjnych
w semestrze. Dopuszcza się łączenie tylko dwóch kolejnych godzin lekcyjnych.
W tym czasie uczeń jest obecny na zajęciach.
4. Gdy uczeń uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego uskarża się
na dolegliwości zdrowotne, zwalnia się go w danym dniu z wykonywania
planowanych ćwiczeń, informując, o tym jego rodziców (prawnych opiekunów)
lub wychowawcę klasowego.
5. Zaświadczenie lekarskie wraz z podaniem, wskazujące na konieczność zwolnienia
ucznia z zajęć wychowania fizycznego należy przekazać dyrektorowi szkoły.
Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego
na podstawie w/w zaświadczeń.
6. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie 7 dni
roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję
dyrektora w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem wychowawcy.
7. O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego poinformowany zostaje
nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.
8. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności
na lekcjach wychowania fizycznego nie przekroczyły połowy wymaganego czasu
i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały okres
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”.
10. 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
informowany jest nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
11. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności
usprawiedliwione.
12. Zawarte

w

zaświadczeniu

lekarskim

zwolnieniem z wykonywania wybranej

ewentualne

ograniczenia,

skutkujące

grupy ćwiczeń, nie są podstawą

do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic
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składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić
zalecenia lekarza do pracy z uczniem.
13. Posiadanie stroju ćwiczebnego podczas lekcji wychowania fizycznego należy
do obowiązków ucznia.
14. Uczeń, który podczas zajęć wychowania fizycznego nie posiada stroju ćwiczebnego,
nie bierze udziału w wykonywaniu ćwiczeń podczas danej jednostki lekcyjnej.
15. Dopuszcza się raz w semestrze brak stroju ćwiczebnego. Każdy następny skutkuje
cząstkową oceną niedostateczną z przedmiotu odnotowywaną w dzienniku lekcyjnym
jako brak pracy domowej.
16. Niedyspozycja uczennicy udokumentowana pisemną informacją od rodzica jest
podstawą do zwolnienia z zajęć pływania.
17. Uczeń po przebytej antybiotykoterapii poświadczonej przez rodzica może być
zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przez trzy kolejne lekcje.
Zwolnienie z nauki drugiego języka nowożytnego
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie
orzeczenie

o

potrzebie

kształcenia

specjalnego

i

orzeczenia

o

potrzebie

indywidualnego nauczania zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia
z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
2. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności
nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej
z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.
3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
ucznia.
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4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze
decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków
na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
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