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Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

odpowiadając na pismo nr ZEW/500/2014/ZA z dnia 9 września 2014 r.,
w sprawie zajęć wychowania fizycznego, uprzejmie wyjaśniam:

Podzielam Pana troskę związaną ze zmniejszaniem się zainteresowania
uczniów aktywnością ruchową na zajęciach wychowania fizycznego. Rozwój
fizyczny dzieci i młodzieży jest przecież równie ważny, jak ich rozwój
intelektualny i emocjonalny.

W chwili obecnej Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prace dotyczące
zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, związane z nowelizacją
ustawy o systemie oświaty, wynikłą z konieczności wykonania wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12).

Proponowane w tej ustawie zmiany zakładają możliwości ustalania ocen
opisowych na wszystkich etapach edukacji. Obecnie oceny opisowe
formułowane są jedynie w klasach l-III szkół podstawowych. Projekt zmiany
ustawy przewiduje, że począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny
bieżące oraz klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) ze wszystkich albo wybranych
obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna
i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania będą mogły być ocenami opisowymi,
jeżeli statut szkoły przewidzi taką możliwość.

W projektowanych zapisach aktów wykonawczych do projektu ustawy znajdują
się propozycje, aby przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel
brał pod uwagę, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, również systematyczność
udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu
szkolnego i kultury fizycznej, co wpłynie motywująco na uczniów i nauczycieli



oraz może przyczynić się do zwiększenia liczby uczniów uczestniczących
w zajęciach.

Przychylam się do opinii o istotnej roli organizacji w szkole zajęć wychowania
fizycznego z uwzględnieniem zainteresowań uczniów, tj. zajęć do wyboru.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadzi w związku z tym w dniach
24-28 listopada br. we wszystkich typach szkół monitorowanie realizacji zajęć
wychowania fizycznego do wyboru, które obejmuje także kwestię zwolnień
z zajęć wychowania fizycznego.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi jeden z elementów tworzonego
obecnie systemu wspomagania szkół i placówek. Kluczową rolę w tym systemie
pełni dyrektor szkoły, jako osoba określająca potrzeby szkoły w zakresie
wspomagania na podstawie rzetelnej diagnozy uwzględniającej oprócz
zapotrzebowania wynikającego z uwarunkowań wewnętrznych, także potrzeby
wynikające z kierunków polityki państwa i polityki regionalnej.

Mając na uwadze duże znaczenie podnoszonej przez Pana kwestii
motywowania uczniów do czynnego uczestniczenia w zajęciach wychowania
fizycznego oraz oceniania ich osiągnięć edukacyjnych z tego przedmiotu,
uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróci się do
dyrektorów szkół, dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli oraz
kuratorów oświaty wskazując na sygnalizowany problem i zaapeluje
o uwzględnienie konieczności wspomagania nauczycieli wychowania
fizycznego w tym zakresie.
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