
 
 

Procedura 
postępowania ze zwolnieniem lekarskim z wykonywania ćwiczeń fizycznych  

przez ucznia na zajęciach wychowania fizycznego 
 
1. Za zwolnienie z wykonywania ćwiczeń fizycznych przez ucznia uznaje się 

dokument na recepcie lub innym druku przychodni zdrowia wystawiony 
przez lekarza medycyny, zawierający pieczęć nagłówkową przychodni, 
pieczęć imienną lekarza oraz jego podpis. 

2. Zwolnienie powinno określać imię i nazwisko ucznia, okres  zwolnienia od – 
do oraz jeśli to możliwe – jego przyczynę lub zakres (całkowita albo 
częściowa niezdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych). 

3. W przypadku zwolnienia chorobowego nie przekraczającego 30 dni 
kalendarzowych uczeń okazuje zwolnienie lekarskie nauczycielowi 
wychowania fizycznego w celu odnotowania niedyspozycji w dokumentacji, 
a następnie przekazuje je wychowawcy klasy. Wychowawca przechowuje 
zwolnienie w przeciągu co najmniej bieżącego roku szkolnego w teczce 
wychowawcy. 

4. W przypadku zwolnienia chorobowego przekraczającego okres 30 dni, albo 
zwolnienia semestralnego lub całorocznego, uczeń wykonuje następujące 
czynności: 
a) na zwolnieniu uzyskuje podpis rodzica lub prawnego opiekuna; 
b) przedstawia zwolnienie i druk „wniosek do dyrektora” podpisany przez 

rodzica/opiekuna prawnego nauczycielowi wychowania fizycznego  
w celu odnotowania niedyspozycji w jego dokumentacji i uzyskuje jego 
podpis; 

c) przedstawia zwolnienie pielęgniarce szkolnej i uzyskuje jej podpis; 
d) przekazuje zwolnienie wychowawcy klasy wraz z „wnioskiem do 

dyrektora” o zwolnienie z zajęć; 
5. Wychowawca klasy wpisuje notatkę o zwolnieniu lekarskim ucznia  

do dziennika lekcyjnego, a następnie przedkłada zwolnienie i „wniosek” 
dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia  
z obowiązku wykonywania ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania 
fizycznego w określonym przez lekarza terminie. 

6. Zwolnienie i wniosek rodzica są przechowywane w dokumentacji szkolnej 
przez okres pobierania nauki przez ucznia. 

7. Zwolnienie lekarskie z wykonywania ćwiczeń fizycznych przez ucznia nie 
zwalnia go od obowiązku uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego, 
gdy plan lekcji przewiduje zajęcia wychowania fizycznego pomiędzy innymi 
zajęciami dydaktycznymi. Uczeń przebywa w miejscu odbywania lekcji wf  



i jest pod opieką i nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego. 
Nauczyciel wf odnotowuje frekwencję ucznia na zajęciach w dzienniku 
lekcyjnym. 

8. W przypadku niesprawności fizycznej ucznia (np. niesprawność ruchowa, 
gips, bandaż, etc.) przy zwolnieniach określonych w p. 3 (do 30 dni 
kalendarzowych), na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna 
nauczyciel wychowania fizycznego zwalnia ucznia z uczestnictwa w lekcji 
wychowania fizycznego rozpoczynających lub kończących dzień nauki 
ucznia. W dzienniku lekcyjnym zaznacza usprawiedliwioną nieobecność. 

9. W przypadku niesprawności fizycznej przy zwolnieniach określonych w p. 4 
(powyżej 30 dni kalendarzowych, semestr lub rok szkolny), na pisemny 
wniosek rodzica lub prawnego opiekuna nauczyciel wychowania fizycznego 
zwalnia ucznia z uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego 
rozpoczynających lub kończących dzień nauki ucznia. Absencencja nie 
będzie wówczas liczona. 

10. Zwolnienie z uczestnictwa w lekcji – lekcjach wychowania fizycznego 
ucznia legitymującego się zwolnieniem lekarskim z wykonywania ćwiczeń 
fizycznych jest możliwe wyłącznie po złożeniu przez rodziców lub prawnych 
opiekunów pisemnej deklaracji (druk) o przejęciu za dziecko pełnej 
odpowiedzialności, niezależnie od tego czy uczeń jest nieletni czy pełnoletni. 
Dokument ten uczeń przedkłada zgodnie z postanowieniami zawartymi w 
punkcie 4 procedury.  

11. W przypadkach szczególnych – nie ujętych w procedurze, decyzję 
indywidualną podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii  
u nauczyciela wychowania fizycznego i wychowawcy klasy. 
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