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mając na uwadze problem pogarszania się poziomu spraw ności 1/) cznej ciziec i

i rnlodzież którego głów n m powodem jest ib3 t mała aktywność ruchowa, iw racalem się

do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie takich działań, które przyci nil) by się

cło wzrostu zainteresowania uczniów w ww. zakresie. Wnioskowałem m. in. o zobowiazanie

dyrektorów szkól i naucz\cieli w chowania fizycznego do dostosowania tzw.

wew nątrzszkolnych systemów oceniania do ohow iązując\ ch przepisów prawa. Dobrze

funkcjonujący wewnątrzszkotn\ 5) steru oceniania (nagradzający uczniów za włożon w siłek

i zaangażow anie. a nie tylko za w niki testów spraw nościow ych) może być bowiem ważnym

elementem zachęcania uczniów do uczestnictwa w zajęciach wychowania fiz\ cznego.

a w konsekwencji kształtowaniu akt\ w nego stylu życia młodego pokolenia.

W odpowiedzi z sierpnia 2013 r. Minister Edukacji Narodowej poinformował.

iż 3 lipca 2013 r. został podpisan\ dokument. który stanowi podstawę do plano\\ania przez

organy nadzoru pedagogicznego działań y roku szkolnym 2013/2014. z wyszczególnieniem

podstawowych kierunków realizacji przez Kuratorów Ośw jat) po lit\ ki edukacyjnej państwa.

a w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Zagadnienia wymienione w tym

dokumencie wskazują na tematy kontroli planowanych oraz ewaluacji szkól i placówek. które

Państwo będą realizowali w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego (W tym

w zakresie poruszanego przeze miiie probłemu zajęć wychowania fizycznego).

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony

przez Ministra Edukacji Narodow ej „.Rokiem szkoły w ruchu”, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt



2 i IOa ust. l-3 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz.

69 z późn. zm.). zwracam się z prośbą o dołączenie następujących obszarów do temat\ki

planowan\ch przez Państwa Kuratorów kontroli w nadzorowanych szkołach w roku

szkoIny 2013/2014:

— Zgodności przepisów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

z zajęć wychowania fizycznego z obowiązującymi przepisami prawa.

z uwzględnieniem, czy zostało wskazane w wewnątrzszkołnym systemie oceniania

w sposób wymierny (uwzględniając realizację zajęć wychowania tzycznego

w fbrmach do wyboru przez uczniów), przy jakim \yysilku i wkładzie pracy

w wykonywanie zadań może on uzyskiwać coraz wyższe oceny z tego przedmiotu.

łącznie z otrzymaniem oceny celującej:

Realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów

w roku szkolnym 20132014 (z zaznaczeniem formy, sposobu organizacji i liczby

uczniów z nich korzystających w stosunku do ogólnej liczby uczniów danej szkoły);

- Realizacji tematyki zajęć wychowania fizycznego w zgodności z obowiązującą

podstawą programową.

Ponadto, proszę o informację dotyczącą liczby zwolnień z wychowania ńzycznego

w stosunku do ogólnej liczby uczniów w danej szkole.

Proszę o poinformowanie mnie o wynikach ww. kontroli, ze wskazaniem szkół (i ww.

obszarów), w których wystąpily nieprawidlowości oraz o działaniach, jakie zostały podjęte

w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.
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Pan
Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka
WARSZAWA

W odpowiedzi na Pana pismo ZEW/500/43/2013/ZA z dnia 3 października
2013 r. w sprawie prośby o objęcie nadzorem pedagogicznym realizacji zajęć
z zakresu wychowania fizycznego, informuję, że powyższa tematyka w latach
poprzednich znajdowała się w planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora
Oświaty.

W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadzony został monitoring realizacji
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w innych dopuszczalnych formach.
Monitoringiem objęto 10% szkół podstawowych, 10% gimnazjów i 10% szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży.
W trakcie monitorowania analizowano również liczbę zwolnień uczniów z zajęć
wychowania fizycznego. W objętych monitoringiem szkołach podstawowych liczba
uczniów zwolnionych z w-f decyzją dyrektora szkoły wynosiła 157 uczniów co
stanowiło 2,59% wszystkich uczniów, w gimnazjach zwolnionych było 166 co
stanowiło 3,81% uczniów a w szkołach ponadgimnazjalnych 950 uczniów - 7,75%.

Po analizie zebranego materiału sformułowano następujące wnioski:

1. Większość badanych wówczas szkół jeszcze nie uwzględniła
w organizacji wychowania fizycznego dopuszczalnych form realizacji dwóch
godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

2. Powodem nie uwzględnienia w organizacji wychowania fizycznego innych
form był zdaniem dyrektorów szkół brak możliwości kadrowych,
niewystarczająca baza sportowa, miejsce zamieszkania uczniów i organizacja
dowozów,

3. Szkoły, które nie realizowały zajęć wychowania fizycznego w innych formach
deklarowały uwzględnienie tego w kolejnych latach szkolnych,

4. Dominującą formą prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w innych
formach były gry zespołowe, lekkoatletyka, tenis, taniec oraz aerobik i fitness,

5. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego posiadali
właściwe kwalifikacje, w tym dodatkowe uprawnienia między innymi
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, tytuł trenera i instruktora.

W wyniku przeprowadzonego monitorowania sporządzony został „Raport
z monitorowania realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w innych
dopuszczalnych formach w roku szkolnym 2009/2010”. Raport celem umożliwienia
zapoznania się wszystkich szkół z jego wynikami został opublikowany na stronie
www Kuratorium Oświaty w Białymstoku.



Reakcją na wyniki uzyskane w trakcie monitorowania Podlaski Kurator
Oświaty uwzględnił tą problematyką w działaniach wspomagających. W roku
szkolnym 2010/2011 w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu doskonalenia
nauczycieli zorganizowana została konferencja „Zwiększenie szans na rozwój
ruchowy i kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów poprzez uruchomienie
szkolnego systemu zajęć sportowych, turystycznych, tanecznych i rekreacji w szkole
i poza nią w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

W konferencji uczestniczyło ponad 300 nauczycieli wychowania fizycznego
i dyrektorów szkół. W trakcie konferencji z nową podstawą programową uczestników
konferencji zapoznał przewodniczący zespołu powołanego przez Ministra Edukacji
Narodowej ds. opracowania nowej podstawy programowej wychowania fizycznego.

Uczestniczący w konferencji nauczyciele otrzymali również materiały
pokonferencyjne.

W roku szkolnym 2011/2012 została przeprowadzona kontrola planowa
w zakresie zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego
realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami
nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla
dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych.

Celem kontroli było pozyskanie informacji o zgodności organizacji zajęć
z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych
z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału
na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych.

Kontrolą zostały objęte publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne dla młodzieży, z wyłączeniem szkół specjalnych, szkół sportowych
i szkół mistrzostwa sportowego, oddziałów specjalnych w szkołach
ogólnodostępnych oraz szkołach integracyjnych, oddziałów integracyjnych
w szkołach ogólnodostępnych, oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa
sportowego w szkołach ogólnodostępnych znajdujące się na obszarze województwa
podlaskiego.
Zaplanowano przeprowadzenie kontroli zajęć prowadzonych przez 3 losowo
wybranych nauczycieli wychowania fizycznego w 10 % publicznych szkół każdego
typu.
Łącznie kontrola została przeprowadzona w 84 szkołach.
Kontrola została zrealizowana w okresie listopada i grudnia 2011 r.

Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli:

W wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzono, że:
• liczby godzin obowiązkowych zajęć realizowanych w formie klasowo-lekcyjnej

przez wylosowanych nauczycieli były zgodne z arkuszem organizacji szkoły;
• grupy ćwiczeniowe na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego

w zdecydowanej większości tworzone były zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;

• w wyniku weryfikacji udziału wylosowanych uczniów w zajęciach nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stwarzania tym uczniom możliwości
realizacji zajęć wychowania fizycznego;



• w przypadku 13 szkół stwierdzono nieprawidłowości polegające na
organizowaniu zajęć w grupach liczących mniej niż 12 i więcej niż 26 uczniów.
Wydano zalecenia;

• w 1 szkole ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej) stwierdzono
nieprawidłowość polegającą na organizowaniu zajęć wychowania fizycznego
w grupach łączonych dziewcząt i chłopców — wydano zalecenie;

W związku z prośbą Pana Rzecznika dotyczącą dołączenia do tematyki
planowanych kontroli wskazanych w piśmie obszarów, informuję, że zgodnie z 11
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. z późn. zm.), kontrole
podejmowane przez kuratora w trybie działań planowych mogą być przeprowadzane
z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do
spraw oświaty.

W związku z powyższym po zatwierdzeniu arkuszy kontroli przez Ministra
Edukacji Narodowej niezwłocznie wprowadzę powyższą tematykę do planu nadzoru
Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W załączeniu przekazuję informację o liczbie zwolnień lekarskich stwierdzonych
podczas badania przeprowadzonego w okresie wakacji.

)

PODLASKI KURATOR OŚWIATY

mgr Jerzy Kisz1l

Do wiadomości:
Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej



ROZKŁAD LICZBOWY

typ szkoły zwolnienia lekarskie
1 liczba uczniów w

zwolnienia szkole
liczba uczniów w

rodziców ogółem semestralne roczne krótsze zwalnianych z wf
szkołach

ogółem w ciagu roku
ogółem

szkoły
42459 18191 4648 1165 1982 1501 9169

ponadgimnazjalne
565 779 4021 14969gimnazja 36597 33231

szkoła podstawowa
— 35004 3971 228 310 3433 11871

klasy IV-VI
64433

szkoła podstawowa
15790 1691 63 56 1572 7034

klasy l-III
RAZEM 143489 102216 15675 2021 3127 10527 43043

ROZKŁAD PROCENTOWY
typ szkoły zwolnienia lekarskie -____

liczba uczniów w
zwolnienia szkole

liczba uczniów w
rodziców ogółem semestralne roczne krótsze zwalnianych z M

szkołach
ogółem w ciagu roku

ogółem
szkoły

42459 43% 11% 3% 5% 4% 22%
ponadgi m nazjalne
gimnazja 36597 91% 15% 2% 2% 11% 41%
szkoła podstawowa

109% 12% 1% 1% 11% 37%
klasy IV-VI

64433
szkoła podstawowa

49% 5% 0% 0% 5% 22%
klasy l-III

RAZEM 143489 71% 11% 1% 2% 7% 30%



KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

I Gdańsk 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24

teł.: (58) 322-29-OO e-mail: kuratorium@kuratoriurn.gda.pl
fax: (58) 322-29-Ol; 30 I-80-23 http://www.kuratoriurn.gda.pl
NIP: 583-21-23-974 REGON 006473076

Gdańsk, 4 października 2013 r.
SN.571.1 .2013.JW

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

C

W nawiązaniu do Pana pisma ZEW/500/43/2013/ŻA z dnia 3.10.2013 r.

potwierdzam, że kierunki realizacji polityki oświatowej państwa wskazane przez Ministra

Edukacji Narodowej w piśmie DJN-WNP-BS-5081-8/2013 z dnia 3 lipca 2013 r.

są realizowane m.in. poprzez nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznych

i kontroli planowych. Wspomniane dwie formy nadzoru pedagogicznego Kurator Oświaty

jest zobowiązany zrealizować w danym roku szkolnym zgodnie z wytycznymi MEN

przedstawionymi w piśmie DJE-WNP/ES-5081-45/13 z dnia 28.08.2013 r. (wytyczne

w załączeniu do niniejszego pisma).

Plan nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty został przygotowany

na podstawie wspomnianych wytycznych i opublikowany na stronie internetowej

30 sierpnia 2013 r. W planie tym na rok szkolny 2013/14 jest 330 ewaluacji zewnętrznych

i 516 kontroli planowych. Pragnę nadmienić, że kontrole planowe odbywają się wyłącznie

z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji

Narodowej.

O tematyce wspomnianych kontroli na dany rok szkolny decyduje Minister

Edukacji Narodowej, co uczynił informując Kuratorów dworna wymienionymi wyżej

pismami.
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Ą KURATORIUM OŚWIATYWOPOLU

( ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tel.: (077) 452-45-68, 452-49-20 fax: (077) 452-49-21, 452-44-17
mail kontakt@kuratorium opole p1 hflp J/www kuratorium opole p1

Opole, 16.10.2013 r.

WRE.570.1 .2013

Szanowny Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na pismo nr ZEW/500/43/2013/ZA z dnia 03-10-2013 r. informuję,

że Opolski Kurator Oświaty przeprowadził wśród szkół podstawowych, gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych województwa opolskiego ankietę dotyczącą zwolnień z zajęć

wychowania fizycznego. Pozyskane dane dotyczą zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

wystawianych na podstawie zaświadczeń lekarskich w roku szkolnym 2012/2013. W

załączeniu przesyłam wyniki ankiet.

Ponadto Opolski Kurator Oświaty planuje w ramach działań „Roku szkoły w ruchu”

w roku szkolnym 2013/2014 prowadzić wieloaspektowy monitoring, obejmujący obszary

wskazane w w/w piśmie, którego wyniki poddane zostaną analizie i przekazane w

późniejszym terminie.

Z poważaniem

OPOLSKi KU ATORPŚW



Zbiorcze wyniki ankiet przeprowadzonych w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego
w sprawie zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym

201212013.

I. Szkoły podstawowe — badaniem objęte były dzieci w klasach IV-VI:
1. Liczba szkół pozostających w nadzorze Opolskiego Kuratora Oświaty (stan

na 30 września 2012 r.): 402
Liczba szkół, które złożyły sprawozdanie: 254
Liczba uczniów klas IV-VI PSP, w szkołach, które złożyły sprawozdania:
16802.

A) Ilość uczniów ogółem zwolniona z zajęć W-F decyzją dyrektora w klasach
IV: 84
W TYM: Liczba uczniów ogółem zwolnionych w szkole decyzją dyrektora
na okres roku szkolnego w kl. IV: 48.

B) Ilość uczniów ogółem zwolniona z zajęć W-F decyzją dyrektora w klasach
V: 98
W TYM: Liczba uczniów ogółem zwolnionych w szkole decyzją dyrektora
na okres roku szkolnego w kl. V: 45.

C) Ilość uczniów ogółem zwolniona z zajęć W-F decyzją dyrektora w klasach
VI: 127
W TYM: Liczba uczniów ogółem zwolnionych w szkole decyzją dyrektora
na okres roku szkolnego w kl. VI: 69.
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Liczba uczniów w klasach IV szkoły
podstawowej

m Ilość uczniów w klasach IV:

I Ilość uczniów ogółem zwolniona z
zajęć W-F decyzja dyrektora w
klasach IV:

• Liczba uczniów zwolnionych w
szkole decyzją dyrektora na okres
roku szkolnego:
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• Ilość uczniów ogółem zwolniona z
zajęć W-F decyzją dyrektora w
klasach V:

Liczba uczniów zwolnionych w
szkole decyzją dyrektora na okres
roku szkolnego:

ź
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• Ilość uczniów w klasach y:

Uczba uczniów w Idasach V szkoły
podstawowej
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• Ilość uczniów w klasach VI:

• Ilość uczniów ogólem zwolniona z
zajęć W-F decyzją dyrektora w
klasach VI:

• Liczba uczniów zwolnionych w
szkole decyzją dyrektora na okres

roku szkolnego:

Uczba uczniów w klasach VI szkoły
podstawowej
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II. Gimnazja — badaniem objęte były dzieci w klasach I-III:
1. Liczba szkół pozostających w nadzorze Opolskiego Kuratora Oświaty (stan

na 30 września 2012 r.): 181
Liczba szkół, które złożyły sprawozdanie: 109
Liczba uczniów klas I-III, w szkołach, które złożyły sprawozdania: 18 840
A) Ilość uczniów ogółem zwolniona z zajęć W-F decyzją dyrektora w klasach

1: 241.
W TYM: Liczba uczniów ogółem zwolnionych w szkole decyzją dyrektora
na okres roku szkolnego w kl. 1: 168.

B) Ilość uczniów ogółem zwolniona z zajęć W-F decyzją dyrektora w klasach
II: 304.
W TYM: Liczba uczniów ogółem zwolnionych w szkole decyzją dyrektora
na okres roku szkolnego w kl. II: 201.

C) Ilość uczniów ogółem zwolniona z zajęć W-F decyzją dyrektora w klasach
III: 395.
W TYM: Liczba uczniów ogółem zwolnionych w szkole decyzją dyrektora
na okres roku szkolnego w kl. III: 277.
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Liczba uczniów w klasach I gimnazjum
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Liczba uczniów w klasach III gimnazjum

• Ilość uczniów w klasach III:

• Ilość uczniów ogółem zwolniona z
zajęć W-F decyzją dyrektora w
klasach tli:

• Liczba uczniów zwolnionych w
szkole decyzją dyrektora na okres
roku szkolnego:

I ilość uczniów w klasach II:

• ilość uczniów ogółem zwolniona z
zajęć W-F decyzją dyrektora w
klasach li:

• Liczba uczniów zwolnionych W

szkole decyzją dyrektora na okres

roku szkolnego:

O
Liczba uczniów w klasach U gimnazjum
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III. Szkoły ponadgimnazjal ne (licea ogól nokształcące, technika, zasadnicze

szkoły zawodowe, licea profilowane) - badaniem objęci byli uczniowie

w klasach l-IV:

1. Liczba szkół pozostających w nadzorze Opolskiego Kuratora Oświaty (stan

na 30 września 2012 r.): 265
Liczba szkół, które złożyły sprawozdanie: 74

Liczba uczniów klas l-IV, w szkołach ponadgimnazjalnych, które złożyły

sprawozdania: 18 601

A) Ilość uczniów ogółem zwolniona z zajęć W-F decyzją dyrektora w klasach

1: 511.

W TYM: Liczba uczniów ogółem zwolnionych w szkole decyzją dyrektora

na okres roku szkolnego w kl. 1: 403.

B) Ilość uczniów ogółem zwolniona z zajęć W-F decyzją dyrektora w klasach

II: 603.
W TYM: Liczba uczniów ogółem zwolnionych w szkole decyzją dyrektora

na okres roku szkolnego w kl. II: 466.

C) Ilość uczniów ogółem zwolniona z zajęć W-F decyzją dyrektora w klasach

lii: 593.

W TYM: Liczba uczniów ogółem zwolnionych w szkole decyzją dyrektora

na okres roku szkolnego w kl. III: 494.

D) Ilość uczniów ogółem zwolniona z zajęć W-F decyzją dyrektora w klasach

IV: 338.
W TYM: Liczba uczniów ogółem zwolnionych w szkole decyzją dyrektora

na okres roku szkolnego w kl. IV: 233.

6



• Ilość uczniów ogółem zwolniona z
zajęć W-F decyzją dyrektora w
klasach 1:

I Liczba uczniów ogółem
zwolnionych w szkole decyzją
dyrektora na okres roku szkolnego
w kl. 1:

liczba uczniów klas li w szkołach
ponadgimnazjalnych

I Ilość ogółem uczniów zwolniona z
zajęć W-F decyzją dyrektora w
klasach II:

• Liczba uczniów ogółem
zwolnionych w szkole decyzją
dyrektora na okres roku szkolnego
w kl. II:

ź
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• Ilość uczniów w klasach II:
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liczba uczniów klas III w szkołach
ponadgimnazjalnych

• Ilość uczniów w klasach III:

• Ilość uczniów ogółem zwolniona z
zajęć W-F decyzją dyrektora w
klasach III:

• Liczba uczniów ogółem
zwolnionych w szkole decyzją
dyrektora na okres roku szkolnego:

_______________

• Ilość uczniów ogółem zwolniona z
zajęć W-F decyzją dyrektora w
klasach IV:

S liczba uczniów ogółem
zwolnionych w szkole decyzją
dyrektora na okres roku szkolnego:
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• Ilość uczniów w klasach IV:

liczba uczniów klas IV w szkołach

ponadgimnazjalnych
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MaopOlS1Kurator Oświaty
NP.021.4.2013.WB Kraków, października 2013 r.

Pan
Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na pismo „ZEW/500/43/201 3/ZA w sprawie włączenia do kontroli
planowych w nadzorowanych szkołach w roku szkolnym 2013/2014 tematyki wskazanej
w piśmie, informuję, że nie posiadam kompetencji do realizacji takich działań. Zgodnie z 3
ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) kontrole planowe prowadzone przez
kuratorów oświaty są realizowane zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej
państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi na dany rok szkolny przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy.

W roku szkolnym 2011/2012, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego
przeprowadzono kontrolę planową w zakresie zgodności organizacji zajęć z wychowania
fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania
w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach szkołach
ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach
ponadgimnazjalnych. Kontrolę przeprowadzono w 160 publicznych szkołach podstawowych,
77 gimnazjach i 79 szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży (33 liceach
ogólnokształcących, 8 liceach profilowanych, 20 technikach i 18 zasadniczych szkołach
zawodowych), z wyłączeniem szkół specjalnych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa
sportowego, oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach
integracyjnych, oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych, oddziałów
sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego na obszarze województwa małopolskiego.
Ogółem zrealizowano 316 kontroli planowych w tym zakresie. Kontrolą w każdej szkole był
objęty przydział czynności 3 losowo wybranych nauczycieli wychowania fizycznego tylko
w tym tygodniu, w którym kontrolujący był w szkole.
Kontrola została zrealizowana w okresie od 15 grudnia 2011 r. do 15 lutego
2012 r. Sprawdzano, czy:

— wylosowany nauczyciel prowadził zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej.
— w grupach prowadzonych przez wylosowanego nauczyciela była odpowiednia liczba

uczniów:
— w grupach prowadzonych przez wylosowanego nauczyciela — w przypadku szkół

ponadgimnazjalnych - wprowadzono podział na dziewczęta i chłopców;
— w szkole są uczniowie, którzy nie biorą udziału w obowiązkowych zajęciach

wychowania fizycznego.
Kontrolą objęto 3214 grup zajęć wychowania fizycznego, prowadzonych przez 660
nauczycieli. Spośród ww. liczby grup 2984 grupy liczyły od 12 do 26 uczniów, 207 grup
liczyło mniej niż 12 uczniów, a 23 grupy liczyło więcej niż 26 uczniów.



Na podstawie przyjętej metodologii skontrolowano 3160 uczniów ze wszystkich szkół
objętych kontrolą, z których 9 nie było zakwalifikowanych do żadnej grupy. Powody absencji
to: 8 uczniów - indywidualne nauczanie, a 140 uczniów - zwolnienie z wf decyzją dyrektora
szkoły.

Małopolski Kurator Oświaty rokrocznie zbiera i analizuje informacje o pracy szkół
przekazywane przez dyrektorów po zakończeniu roku szkolnego. W obszarze zbieranych
informacji znajdują się również zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. Na podstawie
prowadzonych analiz stwierdza się, że w ostatnich dwóch latach, procentowy wskaźnik
uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza zgodnie z
8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.
562 z późn. zm.), utrzymuje się na zbliżonym poziomie, co zestawiono poniżej:

rok szkolny 201112012 rok_szkolny_201212013

w
C CO — O —. . co

co . .? c .„
„- N .„(O — N„ co co

C c
. o.

(j)C C

.

Ogólna liczba uczniów 201831 110333 137939 200614 107114 136350
Liczba uczniów zwolniona

z wychowania fizycznego na podstawie 2090 3342 12346 2464 3199 1 1596
opinii_wydanej_przez_lekarza

Procent uczniów zwolnionych
z wychowania fizycznego na podstawie 1, 04% 3,03% 8,95% 1,23% 2,99% 8,50%

opinii wydanej przez lekarza

Liczba uczniów niećwiczących na
zajęciach wf łącznie powyżej 2 miesięcy

w roku szkolnym podstawie prośby 762 925 880 873
rodziców (prawnych opiekunów)

O_zwolnienie_z_ćwiczeń
Procent uczniów niećwiczących na

zajęciach wf łącznie powyżej 2 miesięcy
w roku szkolnym podstawie prośby 0,38% 0,84% 0,44% 0,82%

rodziców (prawnych opiekunów)
o_zwolnienie_z_ćwiczeń

Łącznie 4,32% 4,28%

Małopolski Kurator Oświaty podziela stanowisko, że wychowanie fizyczne pełni
ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne, wspiera rozwój fizyczny, psychiczny
i społeczny oraz zdrowie uczniów, ksztahuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie
w okresie całego życia, a także pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów.

W 2012 r. przeprowadzono badanie w małopolskich gimnazjach, młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych polegające na
wypełnieniu przez dyrektorów gimnazjum arkusza monitorowania umieszczonego w „Panelu
dyrektora” na serwerze Kuratorium Oświaty w Krakowie. W arkuszu umieszczono pytania
dotyczące takich obszarów związanych z edukacją zdrowotną w wychowaniu fizycznym jak:



od którego roku szkolnego realizowanie są w/w zajęcia, w jakim wymiarze i w jakich klasach,
w jakich grupach i pomieszczeniach się odbywają, kto udziela nauczycielom pomocy w ich
realizacji, jaki jest stosunek uczniów, nauczycieli i rodziców do wprowadzenia takich zajęć
oraz co sprawia największe trudności w ich realizacji.
Z przeprowadzonego badania sporządzono raport, który został zamieszczony w BlP
Kuratorium Oświaty w Krakowie (https://www.wrotamalopolski. pl/N Rirdonlyres/656223FD-
69EE-4B91 -881 D-D1 1 Bl C68B1 2D/997299/BIP201 2071601 .pdf)

W bieżącym roku szkolnym przeprowadzone zostanie monitorowanie realizacji zajęć
edukacyjnych wychowania fizycznego za pomocą badania ankietowego we wszystkich
typach szkół województwa małopolskiego. Celem badania będzie m. in.: uzyskanie informacji
o realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego, z uwzględnieniem sposobu
organizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów, formułowaniu
przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne
z uwzględnieniem warunków jakie powinien spełnić uczeń w celu podwyższenia oceny
z tego przedmiotu, a także powodów absencji na zajęciach wychowania fizycznego. Po
analizie danych nie wyklucza się przeprowadzenia kontroli doraźnych w tym zakresie.
Raport z powyższego badania zostanie przesłany do Rzecznika Praw Dziecka niezwłocznie
po jego opracowaniu.
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KURATORIUM OŚWIATY w Katowicach
KIRAIUM ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
w Katowicach www.kuratorium.katowice. p1 kanceIariakuratorium.katowice.pl

NP-KN.5532.8.20 13

Katowice, 22 października 2013 roku

Szanowny Pan Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
ut. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa

Odpowiadając na pismo nr ZEW/500/43/2013/ZA z dnia 3 października 2013 roku

uprzejmie informuję, że podjęto działania związane z realizacją kontroli, o której mowa

w przywofanym piśmie.

O wynikach kontroli, z uwzględnieniem wskazania szkół, w których stwierdzono

nieprawidłowości, a także o działaniach, jakie zostały podjęte w związku ze stwierdzonymi

uchybieniami zostanie Pan poinformowany po zakończeniu kontroli.

(

Otrzymują do wiadomości:
aa.

SIk ura(or Oswaty Vcekurtor WckurWr Wydzial Rozwoju Wyc,uil Ndzon Wydzi Or2nizcji
i 2 Z57 13 7 nadzoru pedagogicznego) (da. koi,omiczno - minitratyjnych) Edukacji Pedagogicznago Pragmatyki Zawodowe
hx (32) 25-53 25 tl 22i 22t5 32) 257139c li 22)2O72 ti (321 237 79-42 jauczyiali
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Podkarpacki Kurator Oświaty
uL Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ORE.046.32.2013 Rzeszów, 2013-10- ZS

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

k”
W odpowiedzi na pismo ZEW/500/43/2013/ZA z dnia 3 października 2013r.

informujemy, że ankieta na temat problemu zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
została przeprowadzona w województwie podkarpackim w lipcu 201 3r. Kuratorium
zwróciło się do szkół województwa z prośbą o przekazanie danych za pomocą
formularza internetowego.

Dane zostały przekazane przez reprezentatywną dla naszego województwa
liczbę szkół. Jeśli chodzi o problem zwolnień lekarskich mają one charakter liczbowy.
Pytanie na temat zwalniania przez rodziców miało charakter ankietowy skierowany
do dyrektorów szkół.

Poniżej załączamy podsumowanie danych:

Podsumowanie - I półrocze r. szk. 2012/13 (dane dla półrocza II były bardzo
podobne)

Typ szkoły Liczba Liczba Liczba % stosunek
ankietowanych zwolnionych wszystkich liczby
szkół uczniów w I uczniów w zwolnionych do

półroczu ankietowanych liczby uczniów
szkołach

szkoła podstawowa 271 605 51960 1,16
gimnazjum 212 954 29443 3,24
szkoła ponadgimnazjalna 102 3015 44511 6,77
Suma końcowa 585 4574 125914 3,63

1



Na ile zgadza się Pan/Pani Dyrektor ze stwierdzeniem:
Jak często w Państwa szkole zdarza się zwalnianie uczniów z pojedynczych lekcji
wychowania fizycznego na podstawie „żwolnienia” rodziców:

nigdy, prawie
typ szkoły bardzo często dość często czasami nigdy
gimnazjum 4 29 163 16
szkoła ponadgimnazjalna 1 14 76 1 1
szkoła podstawowa 1 18 219 33

Na ile zgadza się Pan/Pani Dyrektor ze stwierdzeniem:
Zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego w mojej szkole stanowi poważny
problem w kontekście rozwoju fizycznego uczniów:

zdecydowanie
zdecydowanie nie zgadzam się nie

typ szkoły się zgadzam zgadzam się się zgadzam
gimnazjum 5 30 146 30
szkoła ponadgimnazjalna 7 34 48 10
szkoła podstawowa 5 25 176 64

POD KA47cK
KUR JOR OS)NATy

Jacek 1as
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I(I
Mazowiecki Kurator Oświaty

AI. Jerozolimskie 32, OO-024 Warszawa

Warszawa, dnia U października 2013r.

SNP.551 .6.201 3.MM

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa

(L \4WA

w odpowiedzi na pismo ZEW/500/43/2013/ZA z dnia października 2013 r.,
uprzejmie informuję, że Mazowiecki Kurator Oświaty realizuje nadzór pedagogiczny
przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie
oświaty, w trybie planowych lub doraźnych działań zgodnie z 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, ze zm.). W myśl 11 ww.
rozporządzenia kontrola podejmowana przez kuratora oświaty w trybie działań
planowych, o których mowa w 3 ust. 1, jest przeprowadzana z wykorzystaniem
arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
Pismem DJE-WNP-BS-5081-8/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. Minister Edukacji
Narodowej określił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2013/2014:

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku
realizacji obowiązku szkolnego.

2. Pod niesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Kierunki realizacji zadań z zakresu kontroli obejmują:
a) „Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach,

szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych”;
b) „Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem

nauczania dla ww. szkoły”;



c) „Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa zawodowego”;

d) „Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań
polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki
oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt I ustawy o systemie oświaty”;

e) „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej
zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej”;

f) „Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole”;

g) „Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora

szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły”;
h) „Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum”;
i) „Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami

nauczania w klasach I — III publicznej szkoły podstawowej”;
j) „Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną
o uprawnieniach szkoły publicznej”.

Mazowiecki Kurator Oświaty opracował na rok szkolny 2013/2014 plan nadzoru
pedagogicznego zawierający powyższe zadania z zakresu kontroli.
Zgodnie z 18 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku wprowadzenia przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania zmian w podstawowych kierunkach
realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytycznych i poleceniach, o których mowa
w art. 35 ust. 2 pkt I i 2 ustawy, w trakcie roku szkolnego, kurator oświaty
niezwłocznie dostosowuje plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, do tych zmian
i podaje go do publicznej wiadomości.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż dołączenie proponowanych
obszarów do tematyki planowych kontroli w roku szkolnym 2013/2014 będzie
możliwe w sytuacji uwzględnienia przez Ministra Edukacji Narodowej w arkuszach
kontroli zagadnień związanych z realizacją zajęć wychowania fizycznego w szkołach.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Mazowiecki Kurator Oświaty w ramach
sprawowanego nadzoru pedagogicznego podejmie działania zmierzające do
pozyskania informacji, o których mowa w piśmie z dnia 3 października 2013 r.
O podjętych działaniach i wynikach zostanie Pan poinformowany pod koniec
I kwartału 2014 r.

zup. 7r7oąY

za GóraL
MazoeCki WicukUr”d tty



Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka
WARM11SKOMAZURSK1 ul. Przemysłowa 30/32KURATOR OŚWIATY

00-450 Warszawa
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Odpowiadając na pismo: ZEW/500/43/2013/ZA uprzejmie informuję, że rok szkolny
2013/2014 zastal ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej „ Rokiem szkoly w ruchu „
co wiąże się z realizacją wielu działań z zakresu propagowania aktywności ruchowej wśród
dzieci i młodzieży (konferencje. spotkania, konkursy, zawody sportowe). Działania te będą
prowadzone w bieżącym roku szkolnym.

We wrześniu 2013 r. w 615 szkołach naszego województwa (54,3 % wszystkich szkól
dla dzieci i młodzieży) przeprowadzono ankietę dotyczącą zwolnień z wychowania
fizycznego. Ankietę wypełniano w szkołach podstawowych, ginmazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych. Z zebranych danych wynika, że na 82778 uczniów z ankietowanych
szkół decyzją dyrektora z zajęć wychowania fizycz:ego zostało zwolnionych 3137 uczniów,
co stanowi 3,78 % ogółu dzieci i młodzieży (decyzje wydane na podstawie długotrwałego
zwolnienia lekarskiego). Kwestie te nadał będą monitorowane przez dyrektorów szkół
w ciągu bieżącego roku szkolnego.

Ponadto w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w 160 szkołach
(wszystkie typy szkół dla młodzieży) naszego województwa, w których zaplanowano
ewaluacje, wizytatorzy realizujący to zadanie zostali zobligowani przez Warmińsko
Mazurskiego Kuratora Oświaty do przeprowadzenia obserwacji zajęć wychowania
fizycznego. Podjęte działania na pewno przyczynią się do poprawy jakości pracy szkół w tym
zakresie.



W bieżącym roku szkolnym jednym z tematów kontroli planowych wskazanych
do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej jest „Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
w czasie pobytu w szkole”. W związku z tym, zgodnie z Planem Nadzoru Warmińsko
Mazurskiego Kuratora Oświaty, w drugim półroczu roku szkolnego 2013/2014 w publicznych
i niepublicznych szkołach podstawowych oraz gimnazjach województwa warmińsko
mazurskiego zostanie przeprowadzonych 46 kontroli planowych, które odniosą się m. in.
do kwestii prawidłowości określania w statutach szkół zakresu zadań nauczycieli związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
Dotyczy to także zajęć z wychowania fizycznego.

Ponadto, w wypadku zgłaszania nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania prawa
w kwestiach dotyczących edukacji fizycznej (ocenianie, klasyfikowanie, promowanie
uczniów, realizacja zajęć w formach do wyboru przez uczniów, prawidłowość realizacji
podstawy programowej), będą prowadzone kontrole doraźne. Działania te, w miarę
możliwości kadrowych kuratorium, będą realizowane w przez cały rok szkolny 2013/2014.

Informuję ponadto, Że wnioski z zakresu nadzoru pedagogicznego, zawierające dane
na temat realizacji zajęć wychowania fizycznego, będą przekazywane podczas narad, spotkań
oraz za pomocą strony www dyrektorom szkół z województwa warmińsko-mazurskiego.
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w odpowiedzi na pismo z dnia 3 października 2013 r. sygn. ZEW/500/43/213/ZA (data wpływu
7 października 2013 r.) dotyczące uwzględnienia w roku szkolnym 2013/2014 kontroli
w zakresie realizacji w dolnośląskich szkołach ząjęć wychowania fizycznego uprzejmie informuję,
że ten obszar działalności szkół był na przestrzeni ostatnich lat objęty nadzorem Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty.

Począwszy od roku szkolnego 2009/2010. w którym rozpoczęło się wdrażanie nowej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w przedszkolach,
innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i gimnazjach w kolejnych
latach szkolnych przeprowadzane były czynności, które w całości lub częściowo dotyczyły
realizacji zajęć wychowania fizycznego. Wśród nich znalazły się:

iy roku szkolnym 2009/2010:

— monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolach, innych formach
wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych i gimnazjach,

— monitorowanie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach
alternatywnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych;

w roku szkolnym 2010/2011:

— monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia
ogólnego;

w roku szkolnym 2011/2012:

— kontrola zgodności organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć
klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach



w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy

dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych,

— monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia

ogólnego,

— monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych uczniom do

wyboru;

w roku szkolnym 2012/2013:

— monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Informacje o warunkach i sposobach realizacji zajęć wychowania fizycznego uzyskujemy

każdego roku również w ramach ewaluacji całościowych i problemowych.

Główne wyniki przeprowadzonych kontroli. minitorowań i ewaluacji są następujące.

Monitorowaniem realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach

alternatywnych, przeprowadzonym w roku szkolnym 2009/2010 z inicjatywy Ministra Edukacji

Narodowej, objęte zostały 162 szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

W wyniku monitorowania okazało się, że szkoły wybierały różne formy realizacji zajęć. Najwięcej

szkół (60%) realizowało zajęcia wychowania fizycznego w formie zajęć sportowych, jedna czwarta

w formie zajęć rekreacyjnych, niektóre wprowadziły zajęcia taneczne (12%), a nieliczne aktywne

formy turystyki (4%). W co 5-tej monitorowanej szkole wprowadzono formy alternatywne

realizacji zajęć wychowania fizycznego. Problemem szkół przy organizacji tych zajęć była

niewystarczająca baza sportowa, co powodowało konieczność organizacji dowozu uczniów na

zajęcia oraz korzystanie z wynajętych obiektów sportowych. W ramach monitorowania zebrane

zostały dane dotyczące zwolnień uczniów z zajęć y.”ychowania fizycznego. Ogółem zwolnionych

z zajęć było 3987 uczniów (24%), w tym 251 uczniów szkół podstawowych, 1116 gimnazjalistów

oraz 1920 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badanie wykazało, że zwolnienia dotyczą w równej

mierze dziewcząt co chłopców (1651 chłopców oraz 1636 dziewcząt).

W roku 2010/2011 monitorowane było wdrażanie podstawy programowej kształcenia

ogólnego. W ramach przeprowadzanych badań uzyskaliśmy m.in. informacje na temat realizacji

w szkołach zajęć wychowania fizycznego. W wyniku monitorowania przeprowadzonego w tym

zakresie w roku szkolnym 2010/2011 sformułowano wnioski dotyczące realizacji tych zajęć

w szkołach dolnośląskich:

— w badanych I i II klasach szkoły podstawowej 3% realizowanych tygodniowo godzin

wychowania fizycznego wyodrębnionych z kształcenia zintegrowanego powierzono

nauczycielom innym niż nauczyciel kształcenia zintegrowanego;

— w badanych szkołach podstawowych zapewnia się właściwy rozwój sprawności fizycznej

uczniów wykorzystując tereny wokół szkoły, sale gimnastyczne oraz boiska szkolne, jednak

7% szkół nigdy nie korzysta z sali gimnastyc;:nej;

— pomimo zalecanych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej warunków jej

realizacji w zakresie włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych w 53% badanych klas

nauczyciele rzadziej niż raz w tygodniu wykorzystują muzykę na zajęciach wychowania

fizycznego;

— lekcje wychowania fizycznego w 70 % badanych klas I i II w gimnazjum realizowane są przez 4

godziny tygodniu w systemie klasowo-lekcyjnym (wszystkie);
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— w organizacji zajęć wychowania fizycznego w 98 % badanych klas gimnazjum uwzględniono
realizację edukacji prozdrowotnej.

Kontrolą planową dotyczącą zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego
realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie
liczby uczniów w grupach w szkołach podstawo\yych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych, przeprowadzoną
w roku szkolnym 2011/2012, objęto 1855 grup ząjęć wychowania fizycznego prowadzonych przez
401 nauczycieli w 169 szkołach, w tym 52 szkołach ponadgimnazjalnych.
Uzyskaliśmy następujące wyniki:

w 8 kontrolowanych szkołach grupy liczyły więcej niż 26 uczniów, natomiast w 29 szkołach mniej
niż 12 uczniów, w tym w 10 liczba uczniów w szkole nie pozwalała na utworzenie grupy co
najmniej 12-osobowej;

— w 84,0 % kontrolowanych szkół zajęcia z wychowania fizycznego realizowane w formie zajęć
klasowo- lekcyjnych organizowane były zgodnie z ramowymi planami nauczania w zakresie
liczby uczniów w grupach;

— w 98,4 % grup w szkołach ponadgimnazjalnych dokonano obowiązkowego podziału na
dziewczęta i chłopców.

— w 94,2 % szkół ponadgimnazjalnych dokonano obowiązkowego podziału na dziewczęta
i chłopców,

— w żadnej kontrolowanej szkole nie było przypadków niezakwalifikowania ucznia do grupy
zajęć wychowania fizycznego,

— 9,8 % uczniów nie uczestniczyło w zajęciach wychowania fizycznego na podstawie decyzji
o zwolnieniu z zajęć wydanej przez dyrektora szkoły,

— 20% kontrolowanych szkół nie skorzystało z możliwości prowadzenia obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego w formach do wyboru przez ucznia, uwzględniających jego
zainteresowania i potrzeby.

Zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2013/2014 zaplanowanych zostało 10 tematów kontroli planowych oraz ewaluacje. Liczba
przewidzianych ewaluacji i kontroli ustalana jest na podstawie wytycznych MEN xy oparciu o bazę
Systemu Informacji Oświatowej. W roku szkolnym 2013/2014 w Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu przeprowadzonych zostanie 380 ewaluacji oraz 547 kontroli planowych.

Oprócz kontroli planowych są i będą realizowane kontrole doraźne. Ostatecznej liczby
kontroli doraźnych nie można przewidzieć ponieważ są one realizowane w przypadku, gdy
zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego. W roku
szkolnym 2012/13 do końca czerwca 2013 r. zostało przeprowadzonych 428 kontroli doraźnych.
Biorąc pod uwagę kontrole już zapowiedziane należy się spodziewać zbliżonej, a nawet większej
liczby kontroli doraźnych w bieżącym roku szkolnym.

Proponowana do realizacji na ten rok szkolny przez Pana Ministra kontrola w zakresie
realizacji zajęć wychowania fizycznego to kontrola wielowątkowa obejmująca:

— szkolny i przedmiotowy system oceniania,

— realizację zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez ucznia,

— zgodność tematyki zajęć wychowania fizycznego z podstawą programową.

Zakres kontroli, obowiązujące wizytatorów zasady rzetelności i staranności
przeprowadzania czynności kontrolnych, a także czas, jaki może być przeznaczony na
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przeprowadzenie kontroli (max. 2 dni robocze) uzasadnia konieczność jej zrealizowana w 3 etapach

odpowiadających proponowanej tematyce. Zwrócić należy również uwagę, że na podstawie

zebranego materiału z kontroli będą formułowane uogólnione wnioski. Istotne są zatem takie

ustalenia jak wielkość próby badawczej oraz rodzaj szkół objętych kontrolą. Proponowana tematyka

kontroli wskazuje na potrzebę jej przeprowadzenia w publicznych szkołach podstawowych,

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Wskazane jest objęcie kontrolą po 10 %

szkół każdego typu.

Biorąc pod uwagę zakres zadań Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczących nadzoru

pedagogicznego przewidzianych do realizacji na rok szkolny 2013/2014 oraz złożoność kontroli

proponowanej przez Pana Ministra w bieżącym roku szkolnym będzie możliwe jedynie

monitorowanie realizacji podstawy programowcj z wychowania fizycznego w ramach dalszego

monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego, zgodnie

z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej. Pozostałe wskazane przez Pana obszary kontroli

mogłyby zostać przyjęte przez Ministra Edukacji Narodowej do realizacji jako zakresy kontroli

planowych w przyszłym roku szkolnym.
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Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

W nawiązaniu do Pana pisma nr ZEW/500/43/2013/ŻA z dnia 3.10.2013 r.

potwierdzam, że kierunki realizacji polityki oświatowej państwa wskazane przez Ministra

Edukacji Narodowej w piśmie DSN-WNP-BS-5081-8/2013 z dnia 3 lipca 2013 r.

są realizowane m.in. poprzez nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznych

i kontroli planowych. Wspon-miane dwie formy nadzoru pedagogicznego Kurator Oświaty jest

zobowiązany zrealizować w danym roku szkolnym zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji

Narodowej przedstawionymi w piśmie z dnia 28.08.2013 r. nr DJE-WNPJES-5081-45/13

Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty został

przygotowany na podstawie wspomnianych wytycznych i opublikowany na stronie

internetowej 31 sierpnia 2013 r.

Pragnę nadmienić, że kontrole planowe odbywają się wyłącznie z wykorzystaniem

arkuszy kontroli zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. O tematyce

wspomnianych kontroli na dany rok szkolny decyduje Minister Edukacji Narodowej, co

uczynił informując Kuratorów dwoma wymienionymi wyżej pismami.

KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, tel 52 3497639, fax52 3497 627, e-mail: kurofor@bydgoszcz.uw.gov.pl

DELEGATURA W TORUNIU, u1. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń, tul. 5662 18 580, fax 5662 26 628, e-mail: torun@bydgaszcz.uw.gov.pl

DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU, ul. Okrzei 64, 87-800 Włocławek, tel. 5423 13 172, fax5423 11 374, e-mail: wloclawek@bydgoszczuw.gov.pl

www.kuratorium.bydgoszcz.uw.goy.pI



KURATORIUM OŚWIATY w Katowicach
RIUM ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

w Katowicach www.kuratorium.katowice.pI kancelar)a@kuratorium.katowice.pl

NP-KN.5533.13.2013 Katowice, 25 lutego 2014 r.
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Odpowiadając na pismo nr ZEW/500/43/2013/ZA z dnia 3 października 2013 r.,

uprzejmie informuję, że w terminie od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. przeprowadzono

kontrolę doraźną w zakresie realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Kontrolę p[zfowadzono w 128 publicznych szkołach (5,82% publicznych szkół objętyh

nadzorem pedagogicznym), w tym: 59 szkołach podstawowych, 36 gimnazjach, 33 szkołach

ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Wyniki kontroli:

W zakresie zgodności wewnątrzszkolnego oceniania z obowiązującymi przepisami prawa:

1) w 127 (99,22%) kontrolowanych szkołach statut szkoły określa szczegółowe

zasady wewnątrzszkol nego oceniania uczniów,

2) ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

— sformułowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

z wychowania fizycznego w 126 (98,44%) kontrolowanych szkołach,

Śląski Kurator Oświaty Wicekurator Wicekurator Wydzial Rozwoju Wydziel Nadzoru Wydzial Organizacji
to! (32) 257-13-70 (ds. nadzoru pedagogicznego) (ds. ekonomiczno -administracyjnych) Edukacji Pedagogicznego i Pragmatyki Zawodowej
fax. (32)255-58-25 lei (32)255-21-15 lei. (32) 257-13-90 teJ. (32) 207-78-16 1cl. (32) 237-79-40 Nauczycieli

fax. (32)255-58-57 fax. (32) 255-58-57 fax. (32) 207-79-34 fax. (32) 207-75-87 teJ (32) 255-35-37

fax. (32) 287-13-96

Delegatura Delegatura Delegatura Delegatura Delegatura
W Bielsku-Bielej w Częstochowie w Gliwicach w Rybniku w Sosnowcu
fol. (33) 812-26-45 1cl (34) 324-33-62 I cl (32) 231-29-41 tel (32)422-35-32 fol (32) 265-53-30
fax. (33) 822-BI-75 fax. (.34) 324-54-71 fax. (32) 231-29-41 Fax. (32)422-38-02 fax. (32) 265-60-41)



— skalę i formy przyjętego w szkole oceniania bieżącego i ustalania

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego w 127

(99,22%) kontrolowanych szkołach,

— ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane

rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego w 124 (96,88%)

kontrolowanych szkołach,

3) we wszystkich (100,00%) szkołach objętych kontrolą przy ustalaniu oceny

z wychowania fizycznego brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 8 zaleceń, które dotyczyły:

— dostosowania statutu szkoły w zakresie szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego

oceniania uczniów do obowiązujących przepisów prawa (1 zalecenie),

— sformułowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

(2 zalecenia),

— określenia w statucie szkoły form oceniania bieżącego (1 zalecenie),

— ustalenia warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny

klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego (4 zalecenia).

Ponadto:

Dyrektorzy 86 (67,19%) kontrolowanych szkół przygotowali propozycję zajęć wychowania

fizycznego do wyboru dla 18908 uczniów. Z propozycji zajęć przygotowanej przez

dyrektorów szkół skorzystało 12641 uczniów, w tym z:

— zajęć sportowych — 9729, co stanowi 76,96% uczniów,

— zajęć sprawnościowo — zdrowotnych — 2263, co stanowi 17,90% uczniów,

— zajęć tanecznych — 474, co stanowi 3,75% uczniów,

— zajęć aktywnej turystyki — 175, co stanowi 1,38% uczniów.

Do 128 szkół uczęszcza 30953 uczniów. W 113 (88,28%) szkołach dyrektorzy zwolnili 1124

(3,63%) uczniów z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych

możliwościach uczestniczenia uczniów w tych zajęciach, wydanych przez lekarzy, na czas

określony w tej opinii:



Tabela nr 1: Zwalnianie przez dyrektorów szkół uczniów z zajęć wychowania fizycznego

szkoły szkoły
gimnazja razam

podstawowe ponadgimnazjalne

Liczba szkół, w których dyrektorzy przygotowali
propozycję zajęć wychowania fizycznego do 37 28 21 86
wyboru przez uczniów

Ogólna liczba uczniówwww. szkołach 6905 5169 6834 18908

Liczba uczniów zwlnionych przez dyrektora
szkoły z zajęć yychonia fizycznego w w. 59 184 450 693
szkołach

Procentowy wskaźnik uczniów zwolnionych
0,75% 3,86% 6,48% 3,67%

z zajęc wychowania fizycznego

Liczba szkół, w których dyrektorzy nie
przygotowali propozycji zajęć wychowania 22 8 12 42
fizycznego do wyboru

Ogólna liczba uczniów w w. szkołach 5555 1966 4524 12045

Liczba uczniów zyolnionych przez dyrektora
szkoły z zajęć „ychoyenia fizycznego w w 50 59 322 431
szkołach

Procentowy wskaźnik uczniów zwolnionych
99% 2,57% 7,24% 3,58%

z zajęc wycnowarua fizycznego

Tabela nr 1: Zwalnianie przez dyrektorów szkól uczniów z zajęć wychowania Jizycznego

We wszystkich (100,00%) szkołach objętych kontrolą tematyka zajęć wychowania flzycznego

jest zgodna z obowiązującą podstawą programową, szkoły posiadają warunki niezbędne do

zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz rozwinięcia sprawności określonych

w podstawie programowej.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. w kontrolowanych szkołach realizowana jest podstawa programowa kształcenia

ogólnego w zakresie wychowania fizycznego,

2. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brany jest pod uwagę wysiłek

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

zajęć,

3. stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczą zapisów statutowych szkół

w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego,



4. procentowy wskaźnik uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego

w szkołach, w których dyrektorzy przygotowali propozycje zajęć do wyboru przez

uczniów, a procentowy wskaźnik uczniów zwolnionych z zajęć wychowania

fizycznego w szkołach, w których dyrektorzy nie przygotowali propozycji zajęć do

wyboru przez uczniów nie jest istotny statystycznie,

5. procentowy wskaźnik uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego

najmniejszy jest w szkołach podstawowych, a największy w szkołach

ponadgimnazjalnych.

mgr Dariusz Wilczak

Otrzymują do wiadomości:
aa.



Mazowiecki Kurator Oświaty
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Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
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w nawiązaniu do pism: ZEW/500/43/2013/ZA i SNP.551.6.2013.MM przekazuję
w załączeniu wyniki monitorowania zajęć wychowania fizycznego realizowanych
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Mazowiecki Kurator Oświaty
. „iL.

AL Jerozoflmskie 32. OO-024 Warszawa Warszawa, dnia pca 2014 r.

SNP 551 .6.2013

Informacja dotycząca monitorowania zajęć wychowania fizycznego
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1



Spis treści

I Szkoły podstawowe i gimnazja

1. Udział uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego

2. Baza sportowa

3. Ocenianie uczniów

4. Dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

II Szkoły ponadgimnazjalne

1. Udział uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego

2. Baza sportowa

3. Ocenianie uczniów

4. Dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

2



Monitorowaniem zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2013/2014 (od 1.09.2013r.

do 31.12.2013r.) objętych zostało 1722 szkół. Monitorowanie przeprowadzone zostało

w terminie 12 - 20 marca 2014 poprzez stronę internetową Kuratorium Oświaty

w Warszawie. Szczegółowe dane dotyczące udziału szkół poszczególnych typów w badaniu

ankietowym przedstawia poniższa tabela.

Typ szkoły niepubliczna publiczna Razem

Szkoły podstawowe 42 952 994

Gimnazja 32 443 475
Licea ogólnoksztatcące 16 134 150

Technika 6 78 84
Zasadnicze szkoły 3 49 52
zawodowe

Razem 1722

I.Szkoły podstawowe i gimnazja

1. Udział uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego

Wykres 1. Odsetek uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez dyrektora szkoły na
podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach- ogółem

4,18%

1,85%

Szkoły podstawowe Gzja
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Wykres 2 Odsetek dziewcząt i chłopców zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez

dyrektora szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach

—4—w tym chłopców ——w tym dziewcząt

Wykres 3. Odsetek uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w szkołach
podstawowych przez dyrektora szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach w poszczególnych
klasach

1_, 17%

1,11%

Klasa IV Klasa V Klasa VI
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WykĘes 4. Odsetek uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w gimnazjach przez
dyrektora szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia uczniaw tych_zajęchwposzczególnych kląsąch --

——w tym chłopców ——w tym dziewcząt

_______________

• 1 TMł

Wykres 5. Odsetek uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców -

ogółem

W szkoły podstawowe gimnazja

42,75%

•1

3,00%

• 1,82%
.1,)I7O —

Klasa I Klasa II Klasa III

S



Wykres 6. Odsetek dziewcząt zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców
w szkołach podstawowych

_______________________________________________

Wykres 7. Odsetek chłopców zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców
w szkołach podstawowych

-
-

10%

Wykres 8. Odsetek dziewcząt zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców
wgimnazjach

-

10%

8%

6%

4%

2%

I

0%

• Klasa IV

• Klasa V

• Klasa VI

F

1 raz 2 razy 3 razy 4 razy B i więcej

8%

6%

4%

2%

0%

—I

• Klasa IV

• Klasa V

• Klasa VI

1 raz 2 razy

li

3 razy

.

4 razy i więcej

10%

8%

6%

4%

2%

0%
1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 i więcej

• Klasa IV Klasa V Klasa VI
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Wykres 9. Odsetek chłopców zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców

W gimnazjach

___________________________

jq:j:

Wykres 11. Odsetek dziewcząt w szkołach podstawowych zwolnionych przez nauczyciela

z ćwiczeń na zaJęach wychowania fizycznego

__________——______

4,00%

3,50% -—

______________________________

3,00%

2,50% —

________________________________________________

2,00% —

________ __________________________________

1,50% —

__________________________________

1,00% —

_________ _________________________

0,50%

0,00%

• Klasa IV

• Klasa V

________

Klasa VI

___

1:
1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 I więcej

10%

8%

6%

4,,

2%

0%

1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 i więcej

• Klasa IV Klasa V Klasa VI

Wykres 10. Odsetek uczniów zwalnianych przez nauczyciela z ćwiczeń na zajęciach

wychowania fizycznągo-ogółem

• Szkoły podstawowe Gimnazja

7



Wykres 12. Odsetek chłopców w szkołach podstawowych zwolnionych przez nauczyciela
z ćwicząń naząjęciach wychowania yzągq_ - -

2,50%

2,00%

150%
-: • Klasa IV

• Klasa V
1 00%

Klasa VI

0,50%

0,00%

1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 i więcej

2.Baza sportowa
W kres 13. Baza sportowa w szkołach podstawowych

•tak •nie

25,86%

18,9%

74,1%
sala gimnastyczna

hala sportowa

boisko tradycyjne

boisko wielofunkcyjne

81,09%

36,42%
• 63,6%

55,6%
44,37%

basen

inne miejsca do wykonywania ćwiczeń fizycznych

I 4,9%

34,61%
65,4%

8



Wykres 14. Baza sportowa wgirnnazjach

3.Ocenianie uczniów

Wykres 15. Szkoła określiła zasady oceniania uczniów wychowania fizycznego

100%

80%

60% —

_______________
_____________

40%

20% —I

•tak •nie

15,79%

32,21%

sala gimnastyczna

hala sportowa

boisko tradycyjne

boisko wielofunkcyjne

basen

inne miejsca do wykonywania ćwiczeń fizycznych

• 67,79%

60,42%

39,58%

62,11%
37,89%

84,21%

-) €ZOL

• 6,74%

31,79%
68,21%

0%

szkoły podstawowe gimnazja

Itak lnie
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Wykres 16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
w szczągólności brane są pod uwagę

Utak Unie

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 99,60%
obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć 0,40%

98,19%uczestnictwo ucznia w zajęciach 181%

99,20%przygotowanie do zajęć 0,80%

99,40%postawa ucznia i stosunek do przedmiotu 0,60%

95,37%umiejętności I 4,63%

72,54%
inne

___________

27,46%

Wykres 17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w gimnazjach w szczególności
brąne sąpod uwagę

•tak Unie

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 99,37%
obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć 0,63%

98,11%uczestnictwo ucznia w zajęciach
1,68%

98,74%przygotowanie do zajęć
1,26%

98,74%
postawa ucznia i stosunek do przedmiotu 1,26%

umiejętności 95,37%
I 4,63%

76,42%
inne

_________

23,58%
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Wykres 18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego stopień trudności i intensywności
ćwiczeń dostosowuje się do możliwości aktualnej sprawności fizycznej i wydolności
ćwiczących -

- ______

100%

4. Dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Wykres 19. W organizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole uwzględniono możliwość
realizacji części zajęć w ramach dopuszczalnych form zajęć wychowania fizycznego do wyboru
przez uczniów

_____ ____________________________ ______________________

Wykres 20. Formy zajęć do wyboru (stan na 31.12.2013r.)

80%

60%

40%

20%

0%

tak nie

szkoły podstawowe gimnazja

nie

100%

80%

60%

40%

20%

0%

I szkoły podstawowe • gimnazja

zajęcia sportowe

zajęcia sprawnościowo-zdrowotne
12,99%

16,75%

5,30%

zajęcia taneczne • 3,86%
2,68%

zajęcia aktywnej turystyki • 2,20%
1,58%
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Wykres 21. Uczniowie mają możliwość wyboru zajęć, po uzgodnieniu oferty z organem

prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę szkoły lub radę rodziców - -

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Wykres 22. Dyrektorzy szkół podstawowych uwzględniają w propozycji zajęć do wyboru przez
uczniów

____

•tak •nie

Wykres 23. Dyrektorzy gimnazjów uwzględniają w propyc zajęć do wyboru przez uczniów

•tak lnie

potrzeby zdrowotne uczniów, ich
zainteresowania oraz osiągnięcia

uwarunkowania lokalne

___________

miejsce zamieszkania uczniów

tradycje sportowe środowiska lub szkoły

________________

możliwości kadrowe

szkoły podstawowe gimnazja

potrzeby zdrowotne uczniów, ich 71,13%
zainteresowania oraz osiągnięcia 28,87%

/1,63%
uwarunkowania lokalne

28,37%

58,05%
miejsce zamieszkania uczniów

41,95%

59,26%
tradycje sportowe środowiska lub szkoły

_______________________

39,84%

71,33%
możliwości kadrowe

_______________

29,28%

22,74%

23,16%

— 54,95%
45,05%

77,26%

76,84%

67,37%

— 76,42%

32,63%

23,58%
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Wykres 24. Organizowane przez szkoły zajęcia w formach do wyboru przez uczniów

• Szkoły podstawowe • Gimnazja

gry zespołowe 31% 40%

lekkoatletyka

pływanie i sporty wodne 6

taniec

gimnastyka

turystyka piesza —

turystyka rowerowa

turystyka kwalifikowana j,9°0
aerobik i fitness

tenis ziemny :ą 6,9%

tenis stołowy 0,1% 7,0%

strzelectwo 8;8
jazda konna 8:8

wspinaczka skałkowa 9J02,0

sporty walki

zajęcia korekcyjne ?„%

Wykres 25. Obiekty sportowe, z których korzystają uczniowie w ramach obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego realizowanych w formach do wyboru

• Szkoły podstawowe Gimnazja

bas n 10,64%e 8,48%

kort tenisowy °„64%

211%
8,48%

stadion lekkoatletyczny 6032o%

miasteczko ruchu drogowego 4y05°°
strzelnica

10.75%ereny egowe 9 32%

kręgielnia

stadnina koni

przystań wodna

lodowisko

____________

ścianka wspinaczkowa I r0
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IkSzkoły ponadgimnazjalne

1. Udział uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego

Wykres 26. Odsetek uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez dyrektora
szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia wtych zajQciąch- ogółem

• Licea ogólnokształcące • Technika • Zasadnicze szkoły zawodowe

Licea ogólnokształcące

6,25%

.

Zasadnicze szkoły
zawodowe

Wykres 27. Odsetek dziewcząt i chłopców zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez
dyrektora szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach- ogółem

• dziewcząt • chłopców

Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły
zawodowe

7,11%

Technika

3,42%

Technika
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Wykres 28. Odsetek uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w liceach
ogólnokształcących przez dyrektora szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach w poszczególnych
klasach

_____________ _____

—4—chłopców ——dziewcząt

9,45%

—* 2,91%. !„$/7o
/0

Klasa I Klasa II Klasa III

Wykres 29. Odsetek uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w technikach przez
dyrektora szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach w poszczególnych klasach

______

—4—chłopców ——dziewcząt

5,88%

2,92%. !„„
.zi.

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
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Wykres 30. Odsetek uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w zasadniczych
szkołach zawodowych przez dyrektora szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach w poszczególnych
klasach

—4—chłopców ——dziewcząt

Klasa I Klasa li Klasa III

Wykres3l. Odsetek
ogółem

uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców -

20,20%

Zasadnicze szkoł zawodowe

4,06%

• $3,o
—• 3,22%

24,30%

Licea ogólnokształcące Technika
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Wykres 31. Odsetek dziewcząt zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców
w liceach ogólnokształcący

Wykres 32. Odsetek chłopców zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców
w liceach ogólnokształcących

:

Wykres 33. Odsetek dziewcząt zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców
w technikach

_________________________________________________

12%

:2iILIt!II!..
1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 I więcej

Klasa I • Klasa II Klasa III

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1 raz 2 razy 3 razy 4 razy

B Klasa I B Klasa II B Klasa III

8%

i więcej

7%

6%

5%

4%

3%

2/

liii Ifl! Iii iii III
1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 i więcej

• Klasa I • Klasa II • Klasa III Klasa IV
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Wykres 34. Odsetek chłopców zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców
w technikach

8%

H L

7%

6%

5%

lIP
1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 I więcej

• Klasa I U Klasa II U Klasa III Klasa IV

I

Wykres 35. Odsetek dziewcząt zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców
w zasadniczych szkołach zawodowych

___________

• Klasa I

• Klasa II

Klasa III

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%
•1

I

1 raz 2 razy

I
I

6%

3 razy 4 razy 5 i więcej

5%

4%

Wykres 36. Odsetek chłopców zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców
w zasadnych szkołach zawodowych

______

-

• Klasa I

• Klasa II

Klasa III

3% —I

2%

1% —I

0%

1 raz 2 razy 3 razy 4 razy i więcej
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Wykres 37. Odsetek uczniów zwalnianych przez nauczyciela z ćwiczeń na zajęciach
wychowania fizycznego-ogółem -

I Licea ogól nokształcące m Technika Zasadnicze szkoły zawodowe

Wykres 38. Odsetek dziewcząt w zwolnionych w liceach ogólnokształcących przez nauczyciela
z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

8,00%

7,00%

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

iIIIIIL__r_________

I Klasa I I Klasa II Klasa III

8,00%

7,00%

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

10/ ••• II : ——
1 raz 2 razy 3 razy 4 razy s i więcej

• Klasa I • Klasa II B Klasa III

Wykres 39. Odsetek chłopców w zwolnionych w liceach ogólnokształcących przez nauczyciela
zćwiczeń nazajęciachwychowaniafizycznego -

1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 i więcej
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Wykres 40. Odsetek dziewcząt w zwolnionych w technikach przez nauczyciela z ćwiczeń na
zajęciach w_ychowania fizycznego

______

6%

bLj

Wykres 41. Odsetek chłopców w zwolnionych w technikach przez nauczyciela z ćwiczeń na
zajęciach wjrchowania fizycznego

4%

:1II!Wi1
1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 więcej

• Klasa • Klasa II I Klasa III Klasa IV

Wykres 42. Odsetek dziewcząt zwolnionych w zasadniczych szkołach zawodowych przez
nauczyciela z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

6%

5%

4%

1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 i więcej

• Klasa I • Klasa II I Klasa III

5%

4%

3%

1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 I więcej

• Klasa I • Klasa II • Klasa III • Klasa IV

6%

5%
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Wykres 43. Odsetek chłopców zwolnionych w zasadniczych szkołach zawodowych przez
nauczycielaz ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

ir1

sala gimnastyczna

hala sportowa

boisko tradycyjne

boisko wielofunkcyjne

basen

inne miejsca do wykonywania ćwiczeń...

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%
1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 i więcej

• Klasa I • Klasa II • Klasa III

2. Baza sportowa
Wykres 44. Baza sportowa w liceach ogólnokształcących

— 14,0%

34,7%

86,0%sala gimnastyczna

hala sportowa

boisko tradycyjne

boisko wielofunkcyjne

basen

inne miejsca do wykonywania ćwiczeń
fizycznych

65,3%

61,3%
38,7%

48,0%
52,0%

• 8,7%

Wykres 45. Baza sportowa w technikach

21,3%
78,7%

•Tak lNie

0,50%
9,50%

17,90%
82,10%

57 10%
42,90%

3,10%
61,90%

— 7.10%
.._„90%

85,70%
14,30%
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Wykres 46. Baza sportowa w zasadniczych szkołach zawodowych

3. Ocenianie uczniów
Wykres 47. Szkoła określiła_zasady oceniania uczniów wychowania fizycznego

100% —

________________ _______________ _____________

80%

60% —

________________ ________________ ______________

40%

20%

0%

Tak Nie Tak Nie Nie

Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicza szkoła
zawodowa

Wykres 48. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w liceach ogólnokształcących
w szczególności brane sa pod uwagę

•Tak •Nie

— 13,70%

15,70%

sala gimnastyczna

hala sportowa

boisko tradycyjne

boisko wielofunkcyjne

basen

inne miejsca do wykonywania ćwiczeń
fizycznych

56,90%
43, 10%

41,20%
58,80%

— 7,80%

• 86,30%

• 84,30%

78,40%
21,60%

•Tak lNie

a) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 98,00%
z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć 2,00%

b) uczestnictwo ucznia w zajęciach 98,00%
I 2,00%

c) przygotowanie do zajęć 95,30%
• 4,70%

d) postawa ucznia i stosunek do przedmiotu I 2,70%

e) umiejętności 95,30%
• 4,70%
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WykĘes 49. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w technikach w szczególności
brane są pod uwagę

Wykres 50. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w zasadniczych szkołach
zawodowych w ązczególności brane_sąpduwągę

a) wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków...

b) uczestnictwo ucznia w zajęciach

c) przygotowanie do zajęć

d) postawa ucznia i stosunek do
przedmiotu

e) umiejętności

•Tak •Nie

Wykres 51. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego stopień trudności i intensywności
ćwiczeń dostosowuje się do możliwości aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących

aTak lNie

a) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z — 100,00%
obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć

100,00%b) uczestnictwo ucznia w zajęciach

c) przygotowanie do zajęć 98,80%
1,20%

d) postawa ucznia i stosunek do przedmiotu 98,80%
1,20%

e) umiejętności 95,20%
I 4,80%

0%

0%

1,90%

1,90%

100%

100%

98,10%

98, 10%

100%
0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

I I

___

I__

Nie Nie

Technika Zasadnicza szkoła
zawodowa

Nie

Licea ogólnokształcące
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4.Dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Wykres 52. W organizacji wychowania fizycznego w szkole uwzględniono możliwość realizacji

części zajęć w ramach dopuszczalnych form zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Wykres 53. Formy zajęć do wyboru

3sadnicze szkoły zawodowe

• Licea ogó(nokształcace • Technika Zasadnicze szkoły zawodowe

27,10%

zajęcia sportowe

zajęcia sprawnościowo-zdrowotne

7,29%

13,78%

19,66%

19,05%

38,94%

zajęcia taneczne

zajęcia aktywnej turystyki

6,25%

7,49%
0,77%

• 2,72%
5,74%

4,18%

Tak Nie

Licea ogćlnokształcące

Tak Nie

Tech ni ka

Tak Nie
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Wykres 54. Uczniowie mają możliwość wyboru zajęć, po uzgodnieniu oferty z organem

prowadzącym i po zaopiniowaniu przez rade pedagogiczną, radę szkoły lub radę rodziców

100%

Wykres 55. Dyrektorzy liceów ogólnokształcących uwzględniają w propozycji zajęć do wyboru przez
uczniów -

•Tak •Nie

Wykres 56. Dyrektorzy techników uwzględniają w propozycji zajęć do wyboru przez uczniów

90%

80%

70%

60%

50% —

40%

30% —H
20%

10% —

Tak Nie

Licea ogólnokształcące

Tak Nie Tak Nie

Zasadnicze szkoły zawodoweTechnika

23,33%
76,67%

76,00%

potrzeby zdrowotne uczniów, ich
zainteresowania oraz osiągnięcia

uwarunkowania lokalne

miejsce zamieszkania uczniów

tradycje sportowe środowiska lub szkoły

możliwości kadrowe

24,00%

46,00%

54,00%

33,33%
66,67%

78,00%
22,00%

•Tak •Nie

potrzeby zdrowotne uczniów, ich...

_____

uwarunkowania lokalne

_____

miejsce zamieszkania uczniów

tradycje sportowe środowiska lub szkoły

możliwości kadrowe

_____

16,67%

16,67%

83,33%

83,33%

________________

54,76%
45,24%

27,38%
72,62%

16,67%
83,33%
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Wykres 57. Dyrektorzy zasadniczych szkół zawodowych uwzględniają w propozycji zajęć do wyboru
przez uczniów

•Tak •Nie

potrzeby zdrowotne uczniów, ich 80,77%
zainteresowania oraz osiągnięcia 19,23%

80,77%
uwarunkowania lokalne

19,23%

59,62%
miejsce zamieszkania uczniow

40,38%

63,46%
tradycje sportowe srodowiska lub szkoły

____________

36,54%

78,85%

mozliwosci kadrowe
21,15%

Wykres 58. Organizowane przez szkoły zajęcia w formach do wyboru przez uczniów

____

• Licea ogólnokształcące • Technika I Zasadnicza szkoła zawodowa

gry zespołowe
— 17 00%

2”0%
3 1,20%

lekkoatletyka
5,50%

1O,60%...

pływanie i sporty wodne — 1

taniec

gimnastyka
4,40% 8,70%

11,90%

turystyka piesza

turystyka rowerowa

turystyka kwalifikowana 0,10%

aerobik i fitness
1,40% 4,80% 9,50%

tenis ziemny

tenis stołowy 30% 10,3d”700”°

strzelectwo

jazda konna

wspinaczka skałkowa

sporty walki

zajęcia korekcyjne
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Wykres 59. Obiekty sportowe, z których korzystają uczniowie w ramach obowiązkowych zajęć
wychowaniajycznego realizowanych w formach do wyboru

• Licea ogólnokształcące • Technika B Zasadnicza szkoła zawodowa

basen

kort tenisowy

_____________________________

-

siłownia
9,20%

________

0/

stadion lekkoatletyczny
4

miasteczko ruchu drogowego

strzelnica

tereny biegowe
5 80%

12,4u/0

kręgielnia

stadnina koni

przystań wodna

lodowisko

ścianka wspinaczkowa

Z tJ ĄA7 VJ]C C

1

W cJąrnr C);y ly
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