
                                                                                                         Załącznik nr 1    

    Do zarządzenia nr 1/2022/2023 

                                                                                          Dyrektora XXI LO w Łodzi 

        z dn. 1 września 2022 r. 

 

                                                                                                                  

Procedura uzyskania zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego oraz uzyskania zwolnienia  z realizacji zajęć wychowania fizycznego 

w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Łodzi 

 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2021 r. Nr 256, poz. 1915 

ze zm., art.44 2b)  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2017r.  w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 373 ze zm. 

§4)  

3. Statut XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Łodzi  

Procedury postępowania:  

1. Dyrektor liceum 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 liceum w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwalnia ucznia z 

realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej 

opinii1 

3. Opinie lekarza, o których mowa w pkt. 1 i 2 stanowią załącznik do pisemnego wniosku 

skierowanego do Dyrektora liceum.  

4. O zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego występują rodzice lub opiekunowie prawni), składając stosowny 

wniosek do Dyrektora liceum. (wniosek poniżej).  

5. Opinia lekarza zwalniająca ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub 

realizacji zajęć wychowania fizycznego jest ważna od daty złożenia jej u Dyrektora liceum.  

6. Dyrektor liceum wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie do 14 dni od daty 

wpływu wniosku.  

7. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub z 

realizacji zajęć wychowania fizycznego załącza się do akt a Dyrektor liceum powiadamia 

na piśmie nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.  

                                                      
1 Zapis ten należy traktować literalnie – lekarz musi w opinii poinformować o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

w zajęciach wychowania fizycznego 



8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony lub zwolniona.  

9. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego pozostaje pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

10. Z powyższą procedurą wychowawca danej klasy zapoznaje uczniów do 10 września 

danego roku szkolnego a rodziców na pierwszym zabraniu (opiekunów prawnych) w 

danym roku szkolnym.  

 

 

  



 

Łódź, dn..……………  

Dane rodziców (opiekunów prawnych)   

Nazwisko …………………………………………  

Imię ………………………………………………  

Adres…………………………………………….. 

…………………………………………………… 

tel. ………………………………………………..  

                                                           

Dyrektor  

XXI Liceum Ogólnokształcącego  

im. B. Prusa w Łodzi  

  

WNIOSEK   

O ZWOLNIENIE Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH   

NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

  

Proszę o zwolnienie ucznia/uczennicy* …………………………………………………………….  

                                                                                      (imię i nazwisko)  

ur. …………………………. w ………………………… uczęszczającego/uczęszczającej do klasy 

 …………… , w okresie od………… do ………….roku…………….., z następujących ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

W tym celu przedkładam niezbędną opinię lekarza.  

  

.........................................................................  

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

  

     *podkreślić właściwą odpowiedź   

 



Łódź, dn …………………  

Dane rodziców (opiekunów prawnych)   

Nazwisko …………………………………………  

Imię ………………………………………………  

Adres……………………………………………..  

…………………………………………………… 

tel. ………………………………………………..  

                                                           

                                                Dyrektor  

XXI Liceum Ogólnokształcącego  

im. B. Prusa  w Łodzi  

  

  

WNIOSEK  

O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

  

Proszę o zwolnienie ucznia/uczennicy* …………………………………………………………….  

                                                                                                              (imię i nazwisko)  

ur. …………………………………. w ………………………… .   

uczęszczającego/uczęszczającej do klasy …………………… z zajęć wychowania fizycznego   

  

w okresie od ……………………… do …………………………… roku.  

W tym celu przedkładam niezbędną opinię lekarza.  

  

  

                                                                                                                          

…………………………………………..  

                                                                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

  

  

  

*podkreślić właściwą odpowiedź  

  


