
Załącznik do Zarządzenia nr 20/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie z dnia 15 lutego 2019 roku 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Wada wzroku nie stanowi przeciwwskazania do udziału w zajęciach 

wychowania fizycznego, ale noszenie w czasie ćwiczeń okularów 

codziennego użytku niesie za sobą poważne zagrożenie.  

W związku z powyższym: 

1. Uczeń z niewielką wadą wzroku, który radzi sobie bez okularów, 

powinien je zdejmować przed lekcją wychowania fizycznego i zakładać 

po jej zakończeniu. 

2. W przypadku wskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach 

wychowania fizycznego w okularach uczeń powinien posiadać opinię 

lekarską. W zależności od wady lub schorzenia narządu wzroku, lekarz 

winien wskazać rodzaj zajęć lub ćwiczeń, których uczeń ma unikać 

podczas lekcji. 

3. Jeżeli uczeń posiada wadę wzroku, która nie pozwala na uczestnictwo  

w zajęciach bez okularów, okulary te powinny być z nietłukącymi się 

szkłami, elastyczną oprawką, tzw. okulary sportowe. 

4. Uczeń mający wadę wzroku może być zwolniony z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii wydanej przez 

lekarza.  

5. Dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą 

odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu jak i straty materialne 

powstałe w wyniku wypadku, który zaistniał  na zajęciach w wyniku 

niedostosowania się do zaleceń wynikających z niniejszego regulaminu. 

6. Każdy uczeń korzystający z sal gimnastycznych, boisk sportowych,  

na których odbywają się zajęcia sportowe, zobowiązany jest  

do przestrzegani ładu, porządku i postanowień niniejszego regulaminu. 

Odpowiada również za bezpieczeństwo swoje jak i współćwiczących.  

7. Przy wadzie wzroku, która wymaga noszenia okularów korekcyjnych 

podczas zajęć sportowych rodzic lub opiekun prawny wyraża pisemną 

zgodę na uczestnictwo w tych zajęciach. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8. W przypadku, kiedy uczeń nie dostosuje się do regulaminu i wskazań 

nauczyciela, za zaistniałe straty ponosi odpowiedzialność rodzic. 
 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa  
w zajęciach wychowani a fizycznego 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że …………………………………………………………………..  
imię i nazwisko ucznia 

 

uczeń / uczennica z klasy ……………………… 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

ma wadę wzroku i musi nosić okulary. W związku z powyższym wyrażam zgodę  

na uczestnictwo mojego dziecka w okularach  na zajęciach wychowania fizycznego. Dyrekcja 

i nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbek  

na zdrowiu jak i straty materialne powstałe w wyniku wypadku, który zaistniał  na zajęciach. 

Zapoznałem/am się z regulaminem zajęć wychowania fizycznego.  

 

Gostynin, dnia ………………………                                  …………………………………………….. 

                                                                           Podpis Rodzica (opiekuna prawnego) 

 


