PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ
Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 3 W GNIEŹNIE
Podstawa Prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy w szkołach publicznych . Na podstawie art.44zb ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty ( Dz.U. z 2015r., poz. 2156 )
§ 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

2. Statut Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie
Procedura postępowania:
1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie
zaświadczenia lekarskiego.
2. Zaświadczenie lekarskie na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania
fizycznego.
3. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, winno być złożone przez rodziców
wraz z wnioskiem ( załącznik nr 1 ) w sekretariacie szkoły.
4. Wniosek należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie
później , niż 1 tydzień od daty wystawienia zaświadczenia.
5. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.
6. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia, wychowawca ucznia
oraz pielęgniarka szkolna.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
8. 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 2 do niniejszej
procedury ) rodziców ( opiekunów prawnych ) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody
dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
9. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania
wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
Takie zaświadczenie rodzic składa dyrektorowi szkoły, który wydaje decyzje o zwolnieniu tylko
z określonych ćwiczeń w lekcji.
Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
10. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach
w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów ) na pierwszym zebraniu
z rodzicami.

