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Szanowny Panie,
odpowiadając na wniosek z 20 lipca 2022 r. (termin prolongowany), złożony w 

trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej1, uprzejmie 
informuję, że kwestia zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
jest obecnie uregulowana w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy w szkołach publicznych2. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, ucznia z 
realizacji zajęć wychowania fizycznego zwalnia dyrektor szkoły – na podstawie opinii o 
braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii. Przepisy uwzględniają również możliwość zwolnienia ucznia 
przez dyrektora szkoły na podstawie opinii lekarza – z części zajęć, np. z wykonywania 
określonych ćwiczeń fizycznych.

Należy podkreślić, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje 
bieżącą opiekę nad pacjentem, zarówno profilaktyczną (badania przesiewowe, bilanse 
zdrowia), jak i leczniczą, dysponuje jego dokumentacją medyczną oraz posiada bardzo 
szeroką i wszechstronną wiedzę o pacjencie, jego stanie zdrowia, chorobach 
przewlekłych, doznanych urazach itp. W ramach bilansu zdrowia ucznia szkoły 
podstawowej i ponadpodstawowej – lekarz POZ określa m.in. kwalifikację do grupy na 
zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego, w tym zdolność do zajęć 
sportowych bez ograniczeń lub wskazuje konieczne modyfikacje, kierując się stanem 
zdrowia konkretnego ucznia.

W niektórych sytuacjach, ze względu na bezpieczeństwo ucznia, istnieje 
konieczność wyeliminowania pewnych ćwiczeń, zmniejszenia lub zwiększenia ich 
intensywności, wprowadzenia dodatkowych form aktywności ruchowej, itp. 
Ministerstwo Edukacji i Nauki ani dyrektorzy szkół nie posiadają kompetencji do 
kwestionowania opinii lekarza POZ o braku możliwości uczestniczenia ucznia 
w zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii.

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 902.
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 373.
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Mając na względzie powyższe, w opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki aktualne 
rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 
zgodnie z którymi dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania 
fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, są wystarczające i nie 
wymagają wprowadzenia zmian wyłączających opinię lekarza POZ.

 

Z poważaniem

Adrianna Całus
Rzecznik Prasowy

/ – podpisano cyfrowo/
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