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Łódź, dn. ………… 2015 r.
DECYZJA NR ………/2015/2016
W SPRAWIE ZWOLNIENIA z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
na podstawie § 5.ust.1 i 2 Rozporządzenia MEN 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. z 2015.,
poz.843.), na wniosek .………………………………………. wraz z opinią lekarza z dnia
………..…20.…. r. o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania
fizycznego, które wpłynęło dnia…………………..
zwalniam z zajęć wychowania fizycznego
………………………………………………………………..uczennicę/ucznia klasy………… w okresie
od……………………… do………………………20.... r.
Z zastrzeżeniem, że:
1) Jeśli WF nie jest na pierwszej/ostatniej lekcji, uczeń jest zobowiązany przebywać
pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia., wraz z całą klasą/grupą
2) Jeśli WF realizowany jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej możliwe jest
zwolnienie z lekcji, pod warunkiem pisemnego zobowiązania rodzica do wzięcia
odpowiedzialności za dziecko w tym czasie, jeśli uczeń/uczennica nie realizuje w
tym czasie innych zajęć.
3) Uczeń całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego (dalej WF) nie
uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z
nich oceniany.
4) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 3,
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
5) W przypadku zwolnienia z zajęć WF w jednym z semestrów, w celu ustalenia oceny
rocznej klasyfikacyjnej przelicza się liczbę tygodni udziału w zajęciach i liczbę
tygodni zwolnienia z zajęć WF, a następnie wstawia – ocenę klasyfikacyjną (jeśli
liczba tygodni udziału w zajęciach WF była większa niż liczba tygodni ćwiczeń) lub
„zwolniony”/”zwolniona”, jeśli liczba ta była mniejsza.
Uzasadnienie
Podstawą zwolnienia
jest złożony wniosek oraz opinia lekarza
możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

o ograniczonych

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty
w Łodzi, al. Kościuszki 120a, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.
Otrzymują:
1. Rodzice/Opiekunowie prawni
2. Nauczyciel wychowania fizycznego
3. Wychowawca
4. a/a
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