REGULAMIN UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
W ELBLĄGU

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony
z zajęć wychowania fizycznego, tzn. w pierwszym lub drugim semestrze roku
szkolnego lub za okres całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza
zawartych w zaświadczeniu o niemożności czynnego uczestnictwa w zajęciach.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje
dyrektor szkoły na podstawie przedłożonej dokumentacji, tj. podania o
zwolnienie oraz zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie to powinno być
uszczegółowione tzn. zawierać klauzulę w brzmieniu: zwolnienie z wychowania
fizycznego , zwolnienie z ćwiczeń gimnastycznych. Na podstawie zebranej
dokumentacji dyrektor podejmuje decyzję administracyjną.
3. Uczeń ubiegający się o zwolnienie, zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi
- w terminie do 30 września danego roku szkolnego - w przypadku zwolnienia z
zajęć w I półroczu lub za okres całego roku szkolnego,
- w terminie miesiąc czasu od momentu rozpoczęcia II półrocza,
podanie opatrzone podpisem wychowawcy , rodzica lub prawnego opiekuna
ucznia, skierowane do dyrektora szkoły wraz ze stosownym zaświadczeniem
lekarskim, o którym mowa w p. 1.
4. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć w wyznaczonym terminie. Wyklucza
się uwzględnienie długoterminowych zwolnień lekarskich przed wystawieniem
oceny końcowej lub semestralnej.
5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w
dokumentacji szkolnej przebiegu nauczania wpisuje się zamiast oceny
klasyfikacyjnej „zwolniony”.

6. Dyrektor niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji oraz po zatwierdzeniu
podań uczniów – poleca pracownikom sekretariatu sporządzenie list osób
zwolnionych (osobno za I półrocze i cały okres roku szkolnego, osobno za II
półrocze) i przekazanie odpowiedniej listy zainteresowanemu nauczycielowi
wychowania fizycznego.
7. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące
zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do
zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.
8. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek bycia
obecnym na tych zajęciach . W szczególnych przypadkach gdy lekcje te są
pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z
tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów) i
za zgodą dyrektora szkoły (z wyjątkiem uczniów pełnoletnich ). O tym fakcie
musi być poinformowany nauczyciel wychowania fizycznego oraz
wychowawca klasy.
9. Z niniejszym regulaminem zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania
fizycznego na pierwszych zajęciach danego roku szkolnego natomiast
wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
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