
WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w I LO im. KEN w Stalowej Woli 

1) ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WF w warunkach pandemii 

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia  

w tych zajęciach. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej (powyżej 50 % nieobecności na lekcjach) 

dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obecności w szkole gdy zajęcia WF -u zaplanowane 

są na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Opinia lekarza wraz z oświadczeniem 

rodzica/pełnoletniego ucznia (wzór w załączniku lub na stronie internetowej szkoły w 

zakładce O szkole – Dokumenty - Dokumenty szkole) muszą być dostarczone do dwóch 

tygodni od daty wystawienia opinii lekarza poprzez złożenie wicedyrektorowi  szkoły w 

pokoju nr 21 - I piętro. 

Jednocześnie uczeń musi przesłać drogą mailową skan/zdjęcie opinii lekarza nauczycielowi 

WF – u  na adres nauczyciela …@loken.pl.  

Po przyjęciu oświadczenia  lekarskiego z oświadczeniem rodzica/ucznia pełnoletniego a w 

dzienniku ukaże się zapis„ z” w rubryce frekwencja.  

2) ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WF w okresie hybrydowego trybu nauki lub wdrożenia 

zdalnego trybu nauki 

 

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia  

w tych zajęciach. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej (powyżej 50 % nieobecności na lekcjach) 

dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obecności w szkole gdy zajęcia WF -u zaplanowane 

są na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.  

Opinia lekarza wraz z oświadczeniem rodzica/pełnoletniego ucznia (wzór w załączniku lub na 

stronie internetowej szkoły w zakładce O szkole –Dokumenty- Dokumenty szkole) musi być 

dostarczone drogą mailową w formie  skanu/zdjęcia do wicedyrektora szkoły, do dwóch 

tygodni od daty wystawienia opinii lekarza. Skan/zdjęcie opinii lekarza wraz  

z oświadczeniem rodzica/pełnoletniego ucznia należy przesłać  na adres mailowy 

jbilogras@loken.pl oraz na adres nauczyciela WF –u ..…@loken.pl.  

Po otrzymaniu skanu/zdjęcia opinii lekarza i oświadczenia rodzica/ucznia pełnoletniego 

zostanie wydana decyzja potwierdzona zapisem w dzienniku, a w rubryce frekwencja ukaże 

się zapis „z”. 

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO w I LO im. KEN w Stalowej Woli  wchodzą w życie  

z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2020 r., z aktualizacją z dnia 31.08.2021 r. 

mailto:jbilogras@loken.pl


Załącznik: 

Oświadczenie rodzica o odpowiedzialności za dziecko  

 
...................................................                            ............................................ 
nazwisko i imię rodziców/opiekunów prawnych       miejscowość i data 

 

...................................................     
miejsce zamieszkania    

Dyrektor  

I Liceum Ogólnokształcące im. KEN 

w Stalowej Woli 

ul. Staszica 5 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego moją 

córkę/mojego syna ................................................................. uczennicy/ucznia klasy 

......................... w roku szkolnym ....................................., na podstawie zaświadczenie 

lekarskiego z dnia ............................ Jednocześnie proszę o wyrażenie zgody, aby moja 

córka/mój syn w czasie lekcji wychowania fizycznego mogła/mógł być nieobecna(y)                     

w szkole, jeżeli jest to jej /jego pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna.  

Oświadczam, że w tym czasie biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko.  

 

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

podpis rodziców/ opiekunów  prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie pełnoletniego ucznia 

 

 

...................................................    ............................................ 
nazwisko i imię pełnoletniego ucznia      miejscowość i data 

 

...................................................     
data urodzenia pełnoletniego ucznia 

 

...................................................     
nauczyciel WF - u   

Dyrektor  

I Liceum Ogólnokształcące im. KEN 

w Stalowej Woli 

ul. Staszica 5 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie .................................................................,        

uczennicy/ucznia klasy ......................... z lekcji wychowania fizycznego w roku szkolnym 

....................................., na podstawie zaświadczenie lekarskiego z dnia ............................ 

Jednocześnie proszę o wyrażenie zgody, abym mógł/mogła w czasie lekcji wychowania 

fizycznego być nieobecna(y) w szkole, jeżeli jest to moja pierwsza lub ostatnia godzina 

lekcyjna.   

Oświadczam, że w tym czasie biorę pełną odpowiedzialność za siebie.  

 

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

podpis pełnoletniego ucznia 

 

  
 


