
Zwolnienie z fakultetów wf !!! 
Zwolnienie dotyczy zawsze tylko jednego semestru! 

Uczeń który chce być zwolniony z zajęć fakultatywnych wf  (zwolnienie nie jest obligatoryjne), 
musi spełniać wszystkie następujące warunki: 

1. Trenować zawodniczo sport lub taniec, minimum 6 godzin treningów w tygodniu.  
2. Wykazać się wybitnymi osiągnięciami: 
- w grach zespołowych, minimum 3 miejsce w Mistrzostwach Województwa,  
- w sportach indywidualnych i tańcu w:  
A. Mistrzostwach Województwa - minimum 3 miejsce, 
B. Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Spartakiadzie MłodzieŜy, Ligach Krajowych, min 10 miejsce. 

JeŜeli uczeń spełnia (wszystkie!!!) powyŜsze warunki, niezbędne jest: 
1. Przedstawienie zaświadczenia z klubu zawierającego: 

- pieczątkę klubu i telefon kontaktowy do klubu  
- czytelny podpis i pieczątkę osoby wystawiającej zaświadczenie 
- nazwisko imię trenera i numer kontaktowy 
- informację określającą liczbę godzin treningowych w tygodniu 
- szczegółowy opis osiągnięć ucznia w okresie ostatnich 4 miesięcy!!! 

2. Przedstawienie podania Rodziców z prośbą o zwolnienie, zawierającą sformułowania: 
- biorę pełną odpowiedzialność za syna/córkę w trakcie trwania fakultetów wf 
- oświadczam iŜ w przypadku przerwania treningów syn/córka natychmiast zaczną uczęszczać na 
fakultety wf. 

Terminy składania dokumentów! 
1. Dotyczy 1 semestru kolejnego roku szkolnego: 

- najpóźniej do 15 września! 
2. Dotyczy 2 semestru: 

-  najpóźniej miesiąc przed końcem 1 semestru! 
- najpóźniej miesiąc przed końcem 2 semestru (w celu potwierdzenia aktualności zwolnienia).  
3. Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Warunki dodatkowe. 

1. Uczeń zobowiązany jest uczestniczyć w fakultetach wf, do czasu uzyskania decyzji 
o zwolnieniu z tych zajęć. 

2. Nie uczestniczenie w zajęciach fakultatywnych wf przed uzyskaniem decyzji o zwolnieniu z 
fakultetów, wyklucza uzyskanie zwolnienia! 

3. Rezygnacja z zawodniczego uprawiania sportu lub tańca, zobowiązuje ucznia do natychmiastowego 
podjęcia zajęć fakultatywnych z wf. 

4. Reprezentanci szkoły mogą zostać zwolnieni z zajęć fakultatywnych wf, o ile osiągnięte przez nich 
wyniki, uzyskają pozytywną opinię nauczyciela wf  i opiekuna danej reprezentacji szkoły. 

5. Uzyskanie zwolnienia nie zwalnia ucznia z obowiązku reprezentowania szkoły. 
6. Nie spełnienie powyŜszych warunków, powoduje niezaliczenie zajęć fakultatywnych wf. 

Procedura postępowania. 
1. Wymienione powyŜej komplet dokumentów, naleŜy przedstawić do zaopiniowania nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia fakultatywne wf na które uczeń został zpisany. 
2. Po otrzymaniu pozytywnej opinii nauczyciela wf  (adnotacja „wyraŜam zgodę” i podpis), komplet 

dokumentów naleŜy złoŜyć w sekretariacie szkoły w terminie określonym w warunkach zwolnienia. 
3. Po złoŜeniu dokumentów w terminie 2 tygodni zostanie podjęta decyzja dotycząca zwolnienia. Do 

czasu uzyskania zwolnienia, uczeń uczestniczy w zajęciach.  
 

 
 



Zwolnienie lekarskie z wf !!! 
 

Uczniowie mający stałe zwolnienie lekarskie (minimum na jeden semestr), 
zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu szkoły odpowiednich dokumentów: 
1. Zaświadczenia lekarskiego. 
2. Przedstawienie podania Rodziców z prośbą o zwolnienie, zawierającą następujące 

sformułowania: 
- biorę pełną odpowiedzialność za syna/córkę w trakcie trwania zajęć wf i zajęć 
fakultatywnych z wf 
 

Terminy składania dokumentów 
 
- najlepiej przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. O ile to moŜliwe nie później 

niŜ do 15 września.  
- jeŜeli zwolnienie dotyczy 2 semestru, przed końcem 1 semestru. 
 

Wygaśnięcie zwolnienia lekarskiego: 
-  zobowiązuje ucznia do natychmiastowego podjęcia zajęć wf  
- zobowiązuje ucznia do natychmiastowego podjęcia zajęć fakultatywnych z wf, po 

uzgodnieniu rodzaju zajęć fakultatywnych z nauczycielem wf, z którym uczeń ma zajęcia 
„klasowo lekcyjne”. 
 


