Procedura zwalniania uczniów z realizacji zajęć lekcyjnych
w Gimnazjum Sportowym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Rybniku
podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (poz. 357),
2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (poz. 843),

Cele procedury:
1. Opracowanie schematu postępowania w przypadkach zwolnień uczniów z zajęć
oraz realizacji projektu edukacyjnego.
2. Określenie dopuszczalnych form zwolnienia uczniów.
3. Określenie osób uprawnionych do zwalniania uczniów.
4. Ujednolicenie przepływu i sposobu gromadzenia informacji o zwolnieniach uczniów
z zajęć.
Osoby uprawnione do zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych oraz realizacji
projektu edukacyjnego:
1. Dyrektor szkoły.
Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych oraz realizacji projektu
edukacyjnego:
1. Przewidziane z mocy prawa;
2. Na wniosek rodziców;
§1.Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych określonych przepisami prawa:
Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć na podstawie odpowiednich zapisów
w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych./ Dz. U. 2015
poz. 843 /.
Zwolnienia te dotyczą:
1. zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub
informatyki
na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, na czas określony w tej opinii.
2. 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.
3. nauki drugiego języka obcego nowożytnego na wniosek rodziców oraz na
podstawie opinii PPP, w tym specjalistycznej, ucznia z wada słuchu, głęboką
dysleksją rozwojową , z afazją z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera
i z niepełnosprawnościami sprężonymi
(w przypadku wady słuchu
lub głębokiej dysleksji);
1.1 Zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego:
1) Rodzic/prawny opiekun, uczeń przedstawia nauczycielowi wychowania fizycznego
opinię lekarską dotyczącą zwolnienia §1pkt 1,2.
2)
Nauczyciel wychowania fizycznego, po wykonaniu kopii przedkłada opinię
wicedyrektorowi, który ją rejestruje i przygotowuje decyzję dyrektora o zwolnieniu
z zajęć na czas określony w opinii lekarskiej.
3) Decyzję podpisuje rodzic, a następnie przechowywana jest w arkuszach ocen
do końca etapu edukacyjnego.
4) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia śródrocznej
lub rocznej oceny zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”
albo „zwolniona”.

1.2 Zwalnianie uczniów z zajęć informatyki:
1) Rodzic (prawny opiekun), uczeń przedstawia nauczycielowi informatyki opinię
lekarską dotyczącą zwolnienia §1pkt 1.
2) Nauczyciel informatyki, po wykonaniu kopii przedkłada opinię wicedyrektorowi,
który ją rejestruje i przygotowuje decyzję dyrektora o zwolnieniu z zajęć na czas
określony w opinii lekarskiej.
3) Decyzję podpisuje rodzic, a następnie przechowywana jest w arkuszach ocen
do końca etapu edukacyjnego.
4) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia śródrocznej
lub rocznej oceny zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”
albo „zwolniona”.
1.3 Zwalnianie z nauki drugiego języka obcego:
1) Rodzic (prawny opiekun), uczeń przedstawia wychowawcy oddziału wniosek
rodziców o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego wraz z dołączoną opinią
PPP – dotyczy uczniów §1pkt3
1.4 Zwalnianie z zajęć wychowania do życia w rodzinie:
1) Na pisemny wniosek rodziców dyrektor zwalnia decyzją ucznia z uczestniczenia
w zajęciach wychowania do życia w rodzinie w danym roku szkolnym.

1.5 Nieuczestniczenie w lekcjach religii, etyki, religii/etyki:
1) W zajęciach nie uczestniczą uczniowie, których rodzice nie złożyli deklaracji
o uczestnictwie w wyżej wymienionych zajęciach.
1.6 Zwolnienie ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa
a art.44p ust. 2 ustawy:
1) Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
2) W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na
świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie
informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „ zwolniony”
albo „zwolniona”

Procedura wdrożona do realizacji na zebraniu RP w dniu 12-11-2015 r.

Mirosława Ćwięczek
dyrektor szkoły

