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Załącznik nr 1
Częstochowa, dn.………………………………
……………………………………..……………………
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

……………………………………..………………………
adres zamieszkania

……………………………………..……………………
kod pocztowy, miejscowość

Sz. P.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13
im. Kornela Makuszyńskiego w
Częstochowie
Podanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego

Zwracam

się

do

z

prośbą

o

zwolnienie

mojego

syna/córki*

……………….………………………… uczennicy/ucznia* klasy ……………… z wykonywania
określonych

ćwiczeń

fizycznych

na

zajęciach

wychowania

fizycznego

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń
wydanej przez lekarza dnia ……………………….. na czas od

………………………

do …………………… ze względu na ograniczone możliwości uczestnictwa w tych
zajęciach.

………………………………………………
data i podpis

* niepotrzebne skreślić
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Zaświadczenie lekarskie
(opinia o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach
wychowania fizycznego oraz czas jej obowiązywania, a także wskazanie stopnia
trudności i intensywności ćwiczeń w dostosowaniu do aktualnej sprawności
fizycznej i wydolności ucznia – w oparciu o zapisy zawarte w rozporządzeniu
z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) oraz rozporządzenia MENiS
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
.............…………………………..................
Data, podpis i pieczęć lekarza
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843)
§ 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, a w szkole
policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez
szkołę na rzecz kultury fizycznej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm. – wyciąg).
Rozdział 3 Wychowanie fizyczne, sport i turystyka
§ 31. 1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.
2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń,
informując o tym jego rodziców (opiekunów).
3. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
7. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach
i zabawach.

