PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ
Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Jana Brzechwy w Szczecinku

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w
i

promowania

sprawie warunków

uczniów

i

słuchaczy

i sposobu
oraz

ocenienia, klasyfikowania

przeprowadzania

sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych
§ 8 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, z zajęć
komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii”.
2. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy
w Szczecinku

Procedura postępowania:
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego.
2. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach
wychowania

fizycznego

rodzice

(opiekunowie

prawni)

poprzez

dokonanie

umotywowanego wpisu w dzienniczku ucznia. Łączna długość tego typu zwolnień nie
powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze.
3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte
odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
4. Dyrektor ośrodka zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.

5. Rodzice ucznia przedstawiają zwolnienie lekarskie w sekretariacie ośrodka i jest ono
wpisane do rejestru, po wcześniejszym przedstawieniu dyrektorowi ośrodka.
6. Dyrektor o decyzji zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego zawiadamia
wicedyrektora, który przekazuje informację nauczycielowi i ustala zasady opieki nad
uczniem.
7. Uczeń zwolniony z lekcji wychowania fizycznego ma zapewnioną opiekę w świetlicy
szkolnej lub uczestniczy w tym czasie w planowanych zajęciach specjalistycznych.
8. Jeżeli lekcja wychowania fizycznego wypada na pierwszej lub ostatniej godzinie zajęć,
uczeń nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu
z rodzicami (opiekunami) i dyrektorem ośrodka.
9. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności
usprawiedliwione.
10. Zwolnienie lekarskie krótsze niż 3 miesiące uczeń przedstawia nauczycielowi
wychowania fizycznego i ma obowiązek być na lekcji.
11. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem
z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć
wychowania

fizycznego.

Takie

zaświadczenie

rodzic

składa

nauczycielowi

wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy
z uczniem.
12. 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.

Procedurę

przedstawiono

w dniu 29.09.2010r.

i

pozytywnie

zaopiniowano

na

Radzie

Pedagogicznej

