załącznik nr 1

………………………………………….....
imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)
………………………………………………………
adres zamieszkania

Przemyśl, dnia…………………………….

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. ks. Jana Twardowskiego
w Przemyślu

WNIOSEK
O ZWOLNIENIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Proszę o zwolnienie syna/córki …………………………………………………….......................
ur. ………………………………………………………... , ucznia/uczennicy klasy …………...
z realizacji zajęć wychowania fizycznego w okresie od …………………… do ………………...
w związku z wydaną opinią lekarza o braku możliwości uczestniczenia mojego dziecka
w zajęciach wychowania fizycznego.

W załączeniu opinia lekarza.

………………………………………...................................
podpis obojga rodziców (opiekunów prawnych)

załącznik nr 2

………………………………………….....
imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)
………………………………………………………
adres zamieszkania

Przemyśl, dnia…………………………….

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. ks. Jana Twardowskiego
w Przemyślu

WNIOSEK
O ZWOLNIENIE Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH
NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Proszę o zwolnienie mojego syna/mojej córki …………………………………………………….
ur. ………………………………………………………... , ucznia/uczennicy klasy …………...
z wykonywania następujących ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego ……..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

w okresie od …………………… do …………………………… w związku z wydaną opinią
lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania w/w ćwiczeń.

W załączeniu opinia lekarza.

………………………………………...................................
podpis obojga rodziców (opiekunów prawnych)

załącznik nr 3

Przemyśl, dnia ……………………..

OŚWIADCZENIE

W związku ze zwolnieniem syna/córki ……………………………………………………………...
imię i nazwisko

ucz. kl. ………… w okresie od ……………………….. do ………………………………………..
z uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego oświadczam , że w tym czasie:

właściwe podkreślić
1. Syn/córka ma pozostać pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.
2. Syn/córka samodzielnie przejdzie na czas lekcji wychowania fizycznego do:
•

czytelni

•

świetlicy szkolnej (wyłącznie uczniowie uczący się w budynku przy ul. Św. Jana 10)

a następnie samodzielnie przejdzie do sali, w której ma następną lekcję.

3. Syn/córka opuści teren szkoły …………….………………………………………………………...
(wypisać dni tygodnia i godziny zajęć)
.................................................................................................................................................................
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki poza
terenem szkoły w czasie lekcji wychowania fizycznego.

……………………………………..
/czytelny podpis rodzica/

………………………………………………..
(podpis nauczyciela wf /biblioteki/świetlicy)

………………………………………………..
(podpis wychowawcy/)

