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Subsemnatul/a ………………………………………………părinte/tutore legal al 

elevului/ei…………………………………., de la Școala Gimnazială Mireșu Mare, Structura 

......................... în clasa ………. , vă rog să binevoiţi a-mi aproba cererea de scutire 

medicală pentru ora de educaţie fizică şi sport pe semestrul/semestrele ……………............. / 

anul şcolar …………….., pe baza adeverinţei medicale cu nr. ……….. /……..........…., 

eliberată de………………………………….……………………………… . 

Menţionez că voi respecta prevederile art. 194 alin (1) – (4) din Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar  
 
 
 

Data:   Semnătura:   
 
 
 

Extras din ROFUIP / Art. 194. - (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor 
elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical. 
(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă, "scutit medical în 
semestrul . . " sau "scutit medical în anul şcolar . . ", specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. 
Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unităţii de învăţământ. 
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar 
trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog. 
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui 
sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. În 
funcţie de resursele unităţilor de învăţământ, elevii scutiţi medical pot beneficia, în timpul orelor se sport, de un program special de 
gimnastică medicală, potrivit afecţiunilor diagnosticate. 
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