
Załącznik nr 1 – zwolnienie  doraźne 

         

 Płock, dnia …………………………… 

 

 

  

Proszę o zwolnienie mojego / mojej syna / córki ……………………………………………………. 

 

ucznia / uczennicy klasy …………… z czynnego uczestnictwa w lekcji wychowania  

 

fizycznego  / basenu*  w dniu ……………           z powodu ………………………………………………….… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Proszę również o zwolnienie z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na 

pierwszej / ostatniej lekcji: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(dni  tygodnia i godziny zajęć) 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna / córki  w tym 

czasie poza terenem szkoły.  

 
 

*właściwe podkreślić 

      

   …………………………………………………….. 
                                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z 

realizacją niniejszego wniosku.  

 

…………………………………………………….. 
                                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Płocku 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: elzbieta.wituska@zjoplock.pl. 

3) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w ustalenia przez Dyrektora placówki decyzji dotyczącej 

zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.  

4) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.9 ust. 2 lit b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą) w związku 

z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843). 

5) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. 

6) Posiada Pani/Pan :  

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

 prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

administratora. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji celu wskazanego 

w punkcie 3.  

9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

10)  Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.   

11)  W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym  profilowania. 



Załącznik nr  2 – zwolnienie  doraźne 

 

               Płock, dnia …………………………… 

  

 

Proszę o zwolnienie mnie  ……………………………………………………………………………. 

 

ucznia / uczennicy klasy …………… z czynnego uczestnictwa w lekcji wychowania  

 

fizycznego / basenu* w dniu ……………………………………..  z powodu ……………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Proszę również o zwolnienie  mnie z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są 

one na pierwszej / ostatniej lekcji: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(dni  tygodnia i godziny zajęć) 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za  mój pobyt i bezpieczeństwo w tym czasie 

poza terenem szkoły.  
 

 

      *właściwe podkreślić 

                                                              

  …………………………………………………………….. 

                                                                                                  Podpis pełnoletniego ucznia 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z 

realizacją niniejszego wniosku.  

 

…………………………………………………………….. 

                                                                                                  Podpis pełnoletniego ucznia 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Płocku 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: tomasz.skwarski@zjoplock.pl. 

3) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w ustalenia przez Dyrektora placówki decyzji dotyczącej 

zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.  

4) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.9 ust. 2 lit b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą) w związku 

z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843). 

5) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. 

6) Posiada Pani/Pan :  

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

 prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

administratora. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji celu wskazanego 

w punkcie 3.  

9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

10)  Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.   

11)  W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym  profilowania. 



Załącznik nr 3 - zwolnienie długoterminowe 
         

 

…………………………………….            Płock, dnia  …………………….. 
imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

……………………………………………………….…  
adres zamieszkania, telefon 

 
 

                                                                        Dyrektor  
Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku 
 

PODANIE 

O  ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

     Proszę o zwolnienie mojego / mojej  syna / córki …………………………………………. 

ur. ………………  ucznia / uczennicy klasy ………… z zajęć wychowania fizycznego/basenu* od dnia 

…………….... do dnia ……………………na okres I półrocza/ II półrocza* roku szkolnego 20……../20…..…. 

z powodu ………………………………………………………………………………............................................ 

Proszę również o zwolnienie z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej / ostatniej 

lekcji: 

 

………………………………………………………………………………………………................................... 
(dni  tygodnia i godziny zajęć) 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna / córki  w tym czasie poza terenem 

szkoły.  

 

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie. 

 
      *właściwe podkreślić 

…………………………………………………………….. 
                                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z 

realizacją niniejszego wniosku.  

…………………………………………………………….. 
                                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Płocku 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: elzbieta.wituska @zjoplock.pl. 

3) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w ustalenia przez Dyrektora placówki decyzji dotyczącej zwolnienia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego.  

4) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.9 ust. 2 lit b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą) w związku z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843). 

5) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. 

6) Posiada Pani/Pan :  

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

 prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji celu wskazanego w punkcie 3.  

9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

10)  Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.   



11)  W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  

profilowania. 

Załącznik nr 4 - zwolnienie długoterminowe 

 
 

……………………………………………………           Płock, dnia  …………………….. 
imię i nazwisko pełnoletniego ucznia 

 
……………………………………………………….…  
adres zamieszkania, telefon 

Dyrektor  
Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku 
 

 

PODANIE 

O  ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Proszę o zwolnienie mnie …………………………………………………………………. 

ur. ……………… , ucznia / uczennicy klasy ..….… z zajęć wychowania fizycznego/basenu * od dnia 

……………….. do dnia ……………………na okres I półrocza/ II półrocza* roku szkolnego 20……../20…..…. 

z powodu ………………………………………………………………………………............................................ 

 
Proszę również o zwolnienie mnie  z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej / 

ostatniej lekcji: 

……………………………………………………………………………………………… 
(dni  tygodnia i godziny zajęć) 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za mój  pobyt i bezpieczeństwo w tym czasie poza terenem szkoły.  
W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie. 

 
      *właściwe podkreślić 

                                                                                                             …………………………………………………… 

               Podpis ucznia 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z 

realizacją niniejszego wniosku.  

                                                                         

                                                                           …………………………………………………….. 
                                                                                                   Podpis ucznia 

 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Płocku 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: elzbieta.wituska @zjoplock.pl. 

3) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w ustalenia przez Dyrektora placówki decyzji dotyczącej zwolnienia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego.  

4) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.9 ust. 2 lit b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą) w związku z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843). 

5) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. 

6) Posiada Pani/Pan :  

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

 prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji celu wskazanego w punkcie 3.  

9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

10)  Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.   

11)  W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  

profilowania. 



Załącznik nr 5                 

 

Płock, dnia  ……………………… 

 

 

 

 

Decyzja nr ………. /……………… 
w sprawie zwolnienia ucznia z nauki wychowania fizycznego 

 

Na podstawie §5 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 

r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 843 ze zm.) oraz na podstawie opinii lekarskiej z dnia …………………………. o ograniczonych 

możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach 

 

 

zwalniam 

 

ucz.  klasy ................                ………………………………………………………………………………………….…………   

                                                                               

z zajęć wychowania fizycznego w okresie  od dnia …………………... do dnia …………………. na okres 

I półrocza/ II półrocza* roku szkolnego 20……../20…..…. 

 

Jednocześnie zwalniam  z obowiązku obecności na ww. zajęciach w dniach, gdy są one na 

pierwszej / ostatniej lekcji. 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 
 *właściwe podkreślić 

                                           

    
 ………………………………………….                                       

(pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

Do wiadomości: 

 

…………………………………………  ……………………………….. 
(imię i nazwisko nauczyciela wychowania fizycznego)     (podpis) 

 

……………………………………………  ………………………….……. 
(imię i nazwisko wychowawcy)      (podpis) 

 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Rodzic / Uczeń 
2. a/a 



Załącznik nr 6 -zwolnienie z części ćwiczeń                 

 

Płock., dnia ………………. 

 

                  
ZWOLNIENIE UCZNIA Z WYKONYWANIA  
OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH  

NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku 

zwalnia ucznia/uczennicę* kl. …………….   

 

…………………………………………………………………………….……………. 
                                                                                         (imię, nazwisko ucznia/uczennicy) 

 

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na 

podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń fizycznych 

przez ucznia/uczennicę* na zajęciach wychowania fizycznego  na czas określony  

od dnia …………………… do  dnia ………………….……. na okres I półrocza/ II półrocza* 

roku szkolnego 20……../20…..…. 

 *właściwe podkreślić 

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 rozp. 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) ze zm. 

 

         

            

…………………………………….. 
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

                                                                                                                        

 

Do wiadomości: 

 

…………………………………………  ……………………………….. 
(imię i nazwisko nauczyciela wychowania fizycznego)     (podpis) 

 

……………………………………………  ………………………….……. 
(imię i nazwisko wychowawcy)      (podpis) 

 
 
 
Otrzymują: 

1. Rodzic / Uczeń 

2. a/a 
 



Załącznik nr 7 

 

LISTA UCZNIÓW ZWOLNIONYCH Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO PRZEBYWAJĄCYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

 

L.P. 

UCZEŃ 

DATA  
CZYTELNY PODPIS 

UCZNIA 
UWAGI 

IMIĘ I NAZWISKO KLASA 

    

 

  

    

 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



WYKAZ WYDANYCH DECYZJI 
Rok szkolny …………………….. 

 

L.P. 

UCZEŃ DECYZJA OKRES ZWOLNIENIA 
(Od dnia – do dnia, 

I /II półrocze, cały rok 

szkolny) 

UWAGI 

IMIĘ I NAZWISKO KLASA NUMER  
DATA 

WYDANIA  

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


