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Coraz bardziej wzrasta przekonanie o istot-
nej roli wychowania fizycznego jako pod-
stawy warunkującej jakość życia współ-
czesnego człowieka. Wychowanie fizyczne  
w szkołach ma prezentować wysokie war-
tości pedagogiczne ukierunkowane na 
wspieranie wszechstronnego, harmonij-
nego rozwoju fizycznego, poznawczego 
i psychospołecznego dzieci i młodzieży.  
Ma nie tylko zaspokajać doraźne po-
trzeby, lecz przede wszystkim zapewnić 

perspektywiczne kompetencje niezbędne  
do aktywności ruchowej i zdrowia psycho-
fizycznego. Nie może się to jednak doko-
nać bez zmiany postaw uczniów w kwe-
stii wzięcia na siebie odpowiedzialności 
za swoje zdrowie i sprawność po zakoń-
czeniu edukacji szkolnej1. W tej sytuacji 
wartością dodaną wychowania fizycz-
nego w szkole byłoby doprowadzenie do 
przełamania prymatu osiągnięć poznaw-
czych, wyznaczanych przez przedmioty 

Uwarunkowania edukacji zdrowotnej

Wychowanie fizyczne w szkołach

Wychowanie fizyczne w szkołach publicznych i niepublicznych jest niezmiernie ważne  
z punktu widzenia przyszłej kondycji społeczeństwa polskiego, dlatego też wykracza 
poza ramy wąsko pojętego przedmiotu szkolnego. Wychowanie fizyczne w nowym uję-
ciu to nie tylko sprawa ćwiczeń fizycznych prowadzonych na zajęciach lekcyjnych, 
lecz przede wszystkim nabycie wiedzy i utrwalenie odpowiednich postaw, które po-
zwolą na aktywność fizyczną i zdrowotną w dalszym życiu. Ustalenia kontroli NIK 
wskazują jednak, że wprowadzenie nowego modelu wychowania fizycznego uwzględ-
niającego te założenia zakończyło się niepowodzeniem. Wdrożenie nowej podstawy 
programowej przedmiotu oraz autonomia w wyborze form i  treści zajęć nie wpły-
nęły zasadniczo na zmianę tradycyjnego podejścia szkół i  nauczycieli do procesu  
nauczania przedmiotu.

Andrzej zAleski-ejgierd

1 W. Osiński: Teoria wychowania fizycznego, AWF, Poznań 2011; H. Grabowski: Teoria fizycznej eduka-
cji, WSiP, Warszawa 1997; H. Grabowski: Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym, Wyd. 
Impuls, Kraków 2000; A. Pawłucki: Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość. Na przykładzie wychowa-
nia do wartości ciała, Wyd. AWF, Gdańsk 1992; M. Demel: O trzech wersjach teorii wychowania fizyczne-
go. Próba ujęcia komplementarnego, „Wychowanie Fizyczne i Sport” nr 2/1989.
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egzaminacyjne, przez wzrost atrakcyjności 
lekcji wf., a tym samym zmiany postrze-
gania statusu tego przedmiotu w szkole. 

Wysoka sprawność fizyczna nie jest przy 
tym wystarczającym wyznacznikiem ja-
kości szkolnego wychowania fizycznego. 
silnie promowane jest przekonanie, że pro-
ces kształcenia fizycznego powinien rów-
nież uwzględniać szeroki kontekst pro-
zdrowotny. W przeciwieństwie do trady-
cyjnej edukacji zdrowotnej, koncentrującej 
się wokół biologii człowieka, profilaktyki 
chorób i wybranych uwarunkowań zdro-
wia fizycznego (w tym higieny osobistej 
i żywienia), w nowym ujęciu ma ona słu-
żyć harmonijnemu rozwojowi psychofi-
zycznemu dzieci i młodzieży, jak również 
rozwijać ich postawę prozdrowotną i pro-
społeczną. systematycznie prowadzona 
edukacja zdrowotna w szkole jest bowiem 
najbardziej opłacalną, długofalową inwe-
stycją w zdrowie społeczeństwa. Wymaga 
to jednak faktycznego, a nie deklaratyw-
nego zaangażowania szkoły i nauczycieli 
w sprawy zdrowia uczniów2. 

powyższe podejście do szkolnego wy-
chowania fizycznego, obecne od wielu 
lat w polskim środowisku naukowym 
zajmującym się tą problematyką, stało 
się w ostatnich latach szczególnie ważne 
w świetle notowanego spadku sprawności 

i wydolności fizycznej dzieci i młodzie-
ży oraz coraz szerszego występowania 
chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości 
i wad postawy. Z badań przeprowadzo-
nych w 2005 r. wśród uczniów gimna-
zjów wynika, że nadwaga i otyłość dotyczy 
13,3% populacji w wieku 13-15 lat i wzro-
sła w porównaniu z badaniami z 1995 r. 
o około 2%3. liczba dzieci i młodzieży 
w polsce ze zniekształceniami kręgosłu-
pa i otyłością wyniosła w latach szkolnych 
2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 od-
powiednio 490 633, 462 569 i 455 307 
osób4, co obejmowało rokrocznie około 
10% populacji dzieci i młodzieży szkolnej. 

Coraz więcej uczniów nie uczestni-
czy aktywnie w lekcjach wychowania  
fizycznego ze względu na małą atrakcyj-
ność proponowanych form, metod i tre-
ści zajęć. tymczasem unikanie zajęć nega-
tywnie wpływa na rozwój psychofizyczny.  
Zwiększenie liczby godzin wychowania 
fizycznego (dalej: „wf.”) bez zapewnienia 
odpowiednich warunków, to jest zaple-
cza sportowego, rozwiązań organizacyj-
nych, ukierunkowanej na ucznia oferty  
programowej i doskonalenia nauczycie-
li, nie może zniwelować wieloletnich za-
niedbań5. 

prezentowane wyżej postulaty środo-
wiska akademickiego i praktyków legły 

2 B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2008; A. Krawański: 
Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii, Wyd. AWF, Poznań 2006; 
A. Krawański: Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego, AWF, Poznań 2003.

3 Otyłość u polskich nastolatków – epidemiologia, styl życia, samopoczucie. Raport z badań uczniów gimna-
zjów w Polsce, pod red. A. Oblacińskiej i M. Jodkowskiej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007.

4 Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU.2012.82 ze zm.).

5 Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, przyjęta przez Radę Ministrów 23.01.2007 r. Stano-
wi ona modyfikację opracowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Strategii rozwoju sportu 
w Polsce do roku 2012, przyjętej przez Radę Ministrów 11.02.2003 r., <http://www.msport.gov.pl/sport>; 
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u podstaw wprowadzenia od roku szkol-
nego 2009/2010 przez Ministra Edukacji 
Narodowej zmienionej podstawy progra-
mowej wychowania fizycznego6 i zmodyfi-
kowania organizacji nauczania przedmiotu. 

podstawa programowa, której treści 
dydaktyczne uwzględniane są następnie 
w programach nauczania poszczególnych 
przedmiotów, ma zasadnicze znaczenie 
dla prowadzenia przez szkołę procesu dy-
daktycznego7. podstawę programową wf. 
ujęto w formie jednoznacznych wymagań 
(efektów kształcenia) traktowanych jako 
wskaźniki rozwoju osobowego. silnie za-
rysowano związki wychowania fizyczne-
go i edukacji zdrowotnej. We wstępie do 
podstawy programowej dla gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych przyjęto, że 
zadaniem szkoły na tych etapach eduka-
cyjnych jest edukacja zdrowotna, której 
celem jest rozwijanie u uczniów postawy 

dbałości o zdrowie własne i innych ludzi. 
Natomiast od drugiego etapu edukacji  
(kl. IV-VI szkoły podstawowej) w „Za le-
canych warunkach i sposobie realizacji” 
podstawy programowej podkreślono, że 
wychowanie fizyczne ma odgrywać kierun-
kową rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. 
Ma wspierać fizyczny, psychiczny i społecz-
ny rozwój uczniów oraz ich zdrowie, a także 
kształtować aktywność fizyczną i zdro-
wie w okresie całego życia. Wymagania 
z zakresu edukacji zdrowotnej rozszerzo-
no o aspekty zdrowia psychospołecznego,  
z uwzględnieniem umiejętności osobistych 
i społecznych (m.in. pozytywne myślenie, 
budowanie poczucia własnej wartości, ra-
dzenie sobie z presją, krytyką, negatyw-
nymi emocjami, stresem)8. 

Wdrożeniu podstawy programowej wy-
chowania fizycznego towarzyszą zmiany or-
ganizacyjne. począwszy od drugiego etapu 

 Ekspertyza Wychowanie fizyczne w nowoczesnych systemach edukacyjnych, Gdańsk, grudzień 2004 r., 
sporządzona pod kierunkiem prof. T. Frołowicza na zlecenie Instytutu Sportu w Warszawie; B. Zaustow-
ska: Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego w opinii uczniów zwolnionych oraz lekarzy, „Lider” 
nr 11/2007; W. Osiński: Wychowanie fizyczne w szkole: między usprawnianiem a rzeczywistymi potrzeba-
mi, [w:] Wychowanie fizyczne i sport w szkole, red. Z. Szaleniec, J. Bergier, Kancelaria Senatu, Warszawa 
2010. Od 2002 r. w szkołach dla dzieci i młodzieży obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć wf. dla uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych – 3 godziny lekcyjne; aktualnie kwestię tę reguluje art. 13a ustawy z 7.09.1991 r. o sys-
temie oświaty – dalej: „uso” (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).

6 Podstawę programową wprowadzono od roku szk. 2009/2010 w kl. I szkoły podstawowej i w kl. I gim-
nazjum, a od roku szk. 2012/2013 na II i IV etapie edukacji (odpowiednio w kl. IV szkoły podstawowej  
i kl. I szkół ponadgimnazjalnych) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2008 r. w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(DzU z 2009 r., nr 4, poz. 17), uchylone z dniem 1.09.2012 r.; obowiązuje tożsame treściowo rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU.2012.977). Do roku szk. 2014/2015 w szko-
le podstawowej (kl. IV-VI) i w technikum (do zakończenia czteroletniego cyklu kształcenia) obowiązuje rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU nr 51, poz. 458 ze zm.).

7 Zgodnie z art. 3 pkt 13 uso, podstawa programowa określa obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, 
wyrażone w formie wymagań ogólnych i szczegółowych, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu okre-
ślonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane w programach nauczania.

8 Podstawa programowa z komentarzami, tom 8, Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa, 
Wyd. MEN, Warszawa 2009.
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edukacyjnego szkoły mogą prowadzić lek-
cje wf. w ramach zajęć klasowo-lekcyjnych 
i zajęć do wyboru9. podczas zajęć klaso-
wo-lekcyjnych uczniowie i nauczyciele re-
alizują wymagania podstawy programo-
wej, natomiast w ramach zajęć do wybo-
ru szkoły mają swobodę w decydowaniu 
o formie i treści dwóch godzin zajęć wy-
chowania fizycznego. Z zaproponowanej 
przez dyrektora szkoły oferty (po zdiagno-
zowaniu potrzeb i zainteresowań) dzieci 
i młodzież mogą wybrać zajęcia o charakte-
rze sportowym, tanecznym, aktywnej tu-
rystyki lub sprawnościowo-zdrowotnym10. 

o skali wychowania fizycznego dzie-
ci i młodzieży świadczy fakt, że w roku 
szkolnym 2012/2013 zajęciami tymi obję-
tych było 4 678 299 uczniów11. Zajęcia wf. 
prowadziło na pierwszym etapie edukacji 
(klasy I-III szkoły podstawowej) 123 975 
nauczycieli kształcenia zintegrowanego 

i 12 831 nauczycieli wf., natomiast na po-
zostałych etapach edukacji 62 099 nauczy-
cieli wychowania fizycznego12.

W latach 2005–2012 znacząco popra-
wiła się infrastruktura sportowa do reali-
zacji podstawy programowej wychowania 
fizycznego. liczba hal sportowych i peł-
nowymiarowych sal gimnastycznych po-
zostających w dyspozycji szkół zwiększy-
ła się odpowiednio o 78% (z 880 do 1567) 
i o 156% (z 2676 do 6855)13. podobna sy-
tuacja występuje w odniesieniu do otwar-
tych obiektów sportowych, między in-
nymi boisk do koszykówki i do piłki noż-
nej, gdzie nastąpił wzrost odpowiednio 
o 81% (z 5284 do 9541) i 63% (z 7773 do 
12 676)14. Uwzględniając fakt, że pomiędzy 
rokiem szkolnym 2000/2001 a 2012/2013 
liczba uczniów zmniejszała się z 6971 tys. 
do 4678 tys. (33%), dostępność obiektów 
sportowych znacznie się poprawiła.

9 Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2011 r. w sprawie dopuszczalnych 
form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (DzU nr 175, poz. 1042); rozporządzenie 
to obowiązuje od 1.09.2011 r. Uprzednio obowiązywały: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 19.08.2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wycho-
wania fizycznego (DzU nr 136, poz. 1116) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 9.12.2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wycho-
wania fizycznego (DzU nr 217, poz. 2128). Pojęcie ‘zajęcia klasowo-lekcyjne’ oznacza formę prowadze-
nia zajęć, a nie miejsce ich prowadzenia.

10 Profesor T. Frołowicz, jeden z twórców podstawy programowej, do szans jej powodzenia zalicza dużą 
liczbę obowiązkowych godzin wychowania fizycznego na tle sytuacji w innych krajach europejskich oraz 
możliwości elastycznej organizacji wychowania fizycznego w szkołach – por. T. Frołowicz: Reforma wycho-
wania fizycznego i zdrowotnego – szanse i zagrożenia [w:] T. Lisicki (red.): Zdrowie. Kultura zdrowotna. 
Edukacja, tom V, AWFiS, Gdańsk 2010.

11 W roku szkolnym 2000/2001 w szkołach dla dzieci i młodzieży uczyło się 6971 tys. uczniów, w r. szk. 
2009/2010 – 5144 tys., a w r. szk. 2012/2013 – 4678 tys.; zob. Informacja ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania dotycząca realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych, 
Warszawa 2010 r., s. 9 oraz baza danych Systemu Informacji Oświatowej (dalej: „SIO”) wg stanu na 
30.09.2012 r.

12 Najwyższe stopnie awansu zawodowego, tj. nauczyciela dyplomowanego i mianowanego, posiadało 
w r. szk. 2012/2013 łącznie 84% zatrudnionych w szkołach nauczycieli wf., wobec 76% w r. szk. 2009/2010 
(wg SIO, stan na 30.09.2009 r. i 30.09.2012 r.).

13 Nadal blisko połowę obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, którymi dysponują szkoły, stanowią 
niepełnowymiarowe sale gimnastyczne – 7504 (46%); wg SIO, stan na 30.09.2012 r.

14 Dane SIO, stan na 15.09.2005 r. i 30.09.2012 r.
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Istotny udział w powyższych zmianach 
miał Minister sportu i turystyki, który 
w latach 2007–2012 wydał na rozwój bazy 
sportowej 2 522 649 tys. zł, dofinanso-
wując wykonanie 3445 obiektów spor-
towych i boisk wielofunkcyjnych, w tym 
2604 w ramach programu „Moje boisko 
– orlik 2012”, oraz 534 sal gimnastycz-
nych, 82 krytych pływalni i 119 lodowisk. 

kontrolę przeprowadzono w Minister st wie 
sportu i turystyki oraz Ministerstwie Edukacji 
Narodowej i w 43 szkołach (zespołach szkół), 
w tym w 26 szkołach publicznych prowadzo-
nych przez jednostki samorządu terytorialne-
go oraz w 17 szkołach niepublicznych z upraw-
nieniami szkół publicznych15. podjęcie kontroli 
wynikało z priorytetowego znaczenia wy-
chowania fizycznego dla rozwoju psychofi-
zycznego dzieci i młodzieży, jak również z ne-
gatywnej oceny szkół wydanej po kontroli  
pt. „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach 
publicznych” (nr ewid. p/09/069). 

W skontrolowanych szkołach badania-
mi objęto podstawowe zagadnienia wpły-
wające na jakość wychowania fizycznego:
•	organizację	kształcenia	i realizację	pro-

gramów nauczania, w tym podstawy pro-
gramowej;

•	funkcjonowanie	wewnątrzszkolnego	
systemu oceniania osiągnięć uczniów 
(ocena postępów uczniów z uwzględ-
nieniem wysiłku włożonego w realiza-
cję wymagań programowych); 

•	uczestnictwo	uczniów	w zajęciach	(jako	
wyznacznik skuteczności kształcenia);

•	doskonalenie	zawodowe	nauczycieli	
i skuteczność nadzoru pedagogiczne-
go dyrektorów szkół; 

•	wdrażanie	przez	Ministra	Edukacji	Na-
rodowej podstawy programowej wy-
chowania fizycznego, a także współ-
pracę z Ministrem sportu i turystyki 
na rzecz wychowania fizycznego oraz 
z Ministrem Zdrowia w kwestii profi-
laktyki zdrowotnej.

Organizacja  
i prowadzenie kształcenia
W zmienionej podstawie programowej 
wychowania fizycznego wskazano, że 
szkoła, uwzględniając wymagania okre-
ślone w podstawie programowej, powin-
na rozwijać własną ofertę programową. 
tymczasem zajęcia z wychowania fizycz-
nego w 61 spośród 85 skontrolowanych 
szkół (72% według ich typów) odbywały 
się przede wszystkim w tradycyjnym sys-
temie klasowo-lekcyjnym16, z ukierunko-
waniem na dyscypliny sportowe. 

W sytuacji pełnej autonomii szkoły 
w niewielkim stopniu skorzystały z moż-
liwości uatrakcyjnienia zajęć wychowa-
nia fizycznego przez zaproponowanie 
uczniom odpowiednich do ich oczekiwań 
form i tematyki zajęć. tylko w 19 gim-
nazjach (44%), w 3 szkołach podstawo-
wych w klasach IV-VI (15%) i w 2 szkołach 

15 Artykuł został opracowany na podstawie: Informacji o wynikach kontroli pt. Wychowanie fizyczne i sport w szko-
łach publicznych i niepublicznych (nr ewid. P/12/067). Według typów skontrolowano 85 szkół: 20 szkół podsta-
wowych, 43 gimnazja i 22 szkoły ponadgimnazjalne. Kontrolą objęto lata 2009–2012 w MEN i w MSiT (od 2007 r. 
w odniesieniu do Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015) oraz w szkołach lata 2009/2010–2012/2013.

16 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 do skontrolowanych szkół uczęszczało odpowiednio 18 665, 
17 981 i 17 722 uczniów, którzy ćwiczyli w 1127, 1085 i 1074 grupach.
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ponadgimnazjalnych (9%) odbywały się 
zajęcia dostosowane do ich zainteresowań, 
potrzeb rozwojowych i poziomu spraw-
ności organizmu.

Dyrektorzy wyjaśniali, że niewprowa-
dzenie form zajęć wf. do wyboru przez 
uczniów wynikało z braku motywacji na-
uczycieli i odpowiedniej infrastruktury 
sportowej, a także z trudności organizacyj-
nych związanych z dowożeniem uczniów.

We wszystkich 24 szkołach, w któ-
rych wprowadzono formy zajęć do wy-
boru przez uczniów, stwierdzono niepra-
widłowości w ich organizacji i realizacji: 
•	w	7	szkołach	(35%)	nie	zastosowano	(lub	

uwzględniano w niepełnym zakresie) 
procedury wyboru form zajęć, to jest 
nie rozpoznano potrzeb uczniów, w tym 
zdrowotnych, oraz nie przygotowano 
propozycji form i treści lekcji, wpro-
wadzając je arbitralnie, bez uzgodnie-
nia z uczniami i rodzicami;

•	w	20	szkołach	(80%)	nie	uwzględnio-
no treści nauczania wf. w programach 
nauczania oraz nie sformułowano wy-
magań służących ocenianiu osiągnięć 
uczniów za udział w tych zajęciach; 

•	w	5	szkołach	(25%) nierzetelnie doku-
mentowano przebieg procesu dydaktycz-
nego w dzienniku lekcyjnym w odnie-
sieniu do tematów, frekwencji i stopni.
Zgodnie z art. 3 pkt 13b uso, kształce-

nie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

w tym z wychowania fizycznego, powinno 
odbywać się zgodnie z programem naucza-
nia17. Zaproponowany przez nauczyciela pro-
gram może być realizowany po jego dopusz-
czeniu przez dyrektora szkoły, po zasięgnię-
ciu opinii rady pedagogicznej (art. 22a ust. 2 
uso). prawidłowo opracowany program na-
uczania, oparty na diagnozie potrzeb i moż-
liwości psychofizycznych uczniów, realizo-
wany ciekawymi metodami przez kompe-
tentnego nauczyciela, stwarza możliwość 
objęcia jak największej liczby uczniów sys-
tematycznymi ćwiczeniami18.

Z ustaleń kontroli NIk wynika jednak, że 
w 35 skontrolowanych szkołach (81%) nie 
przestrzegano zasad dopuszczenia do użyt-
ku szkolnego programów nauczania. przede 
wszystkim w 31 (72%) szkołach nie rozpo-
znawano potrzeb i możliwości psychofizycz-
nych uczniów oddziału, w którym program 
nauczania wychowania fizycznego był re-
alizowany, a także warunków kształcenia. 
Co więcej, od roku szkolnego 2009/2010 
w 24 gimnazjach (56%) i w 4 (21%) szkołach 
podstawowych (kl. I-III) wprowadzano na 
kolejne cykle kształcenia nieaktualne pro-
gramy z lat 1999–2002, nieuwzględniające  
w pełni treści kształcenia ujętej w zmie-
nionej podstawie programowej wychowa-
nia fizycznego. Wadliwe programy naucza-
nia dopuszczono również po rozpoczęciu od 
roku szkolnego 2012/2013 reformy progra-
mowej w 4 (20%) szkołach podstawowych 

17 Program nauczania stanowi opis sposobu osiągania celów kształcenia oraz realizacji treści nauczania, 
ustalonych w podstawie programowej przedmiotu dla danego etapu edukacyjnego. Podstawa programo-
wa stanowi zasadniczą część programu nauczania, który jest uzupełniony o dodatkowe osiągnięcia – wy-
kraczające poza tę podstawę, m.in. zajęcia do wyboru.

18 Na podstawie wdrażanego programu nauczania nauczyciele z własnej inicjatywy, bądź na podstawie ure-
gulowań wewnątrzszkolnych, opracowują plany pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie swojej spe-
cjalności, służące realizacji zadań dydaktycznych dla każdej klasy w danym roku szkolnym.
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(w kl. IV) i 7 (32%) szkołach ponadgimna-
zjalnych (w kl. I).

Dyrektorzy szkół wyjaśniali, że progra-
my zaproponowali doświadczeni nauczy-
ciele wychowania fizycznego, legitymujący 
się stopniem nauczyciela dyplomowanego 
lub mianowanego, a ponadto na rynku bra-
kowało programów nauczania wf. uwzględ-
niających zmienioną podstawę programową 
przedmiotu. Za powyższe nieprawidłowo-
ści odpowiadają nauczyciele, którzy złożyli  
nierzetelne wnioski o dopuszczenie pro-
gramów nauczania oraz dyrektorzy, któ-
rzy bez należytej weryfikacji dopuszcza-
li programy w kolejnych latach szkolnych. 

realizacja nieprawidłowych progra-
mów19 spowodowała, że w zakończonym 
cyklu kształcenia objętym badaniem (lata 
szkolne 2009/2010 – 2011/2012) nie wdro-
żono w pełni treści dydaktycznych we-
dług zmienionej podstawy programowej 
wychowania fizycznego: 
•	w	3	spośród	19	szkół	podstawowych	

(w kl. I-III) – od jednego do ośmiu wy-
magań (spośród obowiązujących ogółem 
21 wymagań zmienionej podstawy pro-
gramowej na tym poziomie edukacji);

•	w	30	gimnazjach	(70%),	w tym	w 15 gim-
nazjach od jednego do dziewięciu wy-
magań; w 10 gimnazjach od 11 do  
19 wymagań i w 5 gimnazjach od 21 do 
29 wymagań, w szczególności odnoszą-
cych się do edukacji zdrowotnej (spo-
śród ogółem 33 wymagań), 

ponadto w 11 szkołach (26%) nie zre-
alizowano wymaganej liczby godzin zajęć 
wychowania fizycznego określonej dla po-
szczególnych etapów edukacji. W siedmiu 
szkołach w latach szkolnych 2009/2010 
i 2010/2011 i w 10 szkołach w roku szkol-
nym 2011/2012 nie przestrzegano rów-
nież wymogu prowadzenia zajęć w gru-
pach przekraczających limit 26 osób. 

Prowadzenie  
edukacji zdrowotnej
W skontrolowanych gimnazjach (39, 
tj. 91%)20 nie spełniono lub uwzględnio-
no w ograniczonym wymiarze zalecane 
warunki i sposoby realizacji edukacji zdro-
wotnej, określone w zmienionej podsta-
wie programowej wychowania fizycznego.  
stwierdzono w powyższym zakresie:
•	niedostosowanie	treści	nauczania	do	po-

trzeb uczniów, ze względu na nieprze-
prowadzenie przez nauczycieli diagno-
zy tych potrzeb we współpracy z pielę-
gniarką szkolną; 

•	brak	współdziałania	nauczycieli	różnych	
przedmiotów pod kierunkiem nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz współpracy 
z pielęgniarką szkolną przy planowaniu, 
realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej; 

•	niezapewnienie	skuteczności	zajęć	przez	
wykorzystanie różnorodnych metod i te-
ch nik aktywizujących oraz współpracę 
uczniów i ich rodziców w planowaniu, pro-
wadzeniu i ewaluacji tych zajęć.

19 Co więcej, w ośmiu skontrolowanych szkołach realizowano plany dydaktyczne, co wynikało z ich dopuszczenia 
przez dyrektora do użytku szkolnego zamiast programów nauczania. Plany te nauczyciele opracowują na podsta-
wie programu nauczania przedmiotu, zgodnie z uregulowaniami wewnątrzszkolnymi bądź z własnej inicjatywy.

20 Również w 6 spośród 22 szkół ponadgimnazjalnych (27%) nie zrealizowano w latach 2009/2010–2011/2012 
obowiązującej na tym etapie edukacji międzyprzedmiotowej ścieżki „Edukacja prozdrowotna”.
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W 32 gimnazjach (74%), wbrew zale-
ceniom autorów podstawy programowej  
wychowania fizycznego21, zrealizowano 
wymagania bloku „Edukacja zdrowotna” 
w wymiarze niższym niż co najmniej 30 go-
dzin; ponadto miało to miejsce w trak-
cie zajęć ruchowych zamiast w salach 
lekcyjnych w grupach koedukacyjnych, 
a także w trakcie trzech lat szkolnych za-
miast w ciągu jednego semestru na po-
czątku cyklu kształcenia. 

Dyrektorzy wyjaśniali tę sytuację nie-
obligatoryjnością zalecanych warunków 
i sposobów realizacji podstawy programo-
wej, jak i wytycznych zawartych w komen-
tarzach do podstawy programowej przed-
miotu. W badaniu ankietowym przeprowa-
dzonym przez NIk jedna trzecia uczniów 
gimnazjów stwierdziła, że udział w zaję-
ciach wychowania fizycznego nie przyczy-
nił się do uzyskania wiedzy i wykształce-
nia odpowiednich umiejętności i postaw 
prozdrowotnych22.  

Ocena osiągnięć uczniów
Zgodnie z istotą oceniania osiągnięć ucznia, 
zdefiniowaną w § 2 ust. 2 w związku 
z § 3 ust. 3 pkt rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szkołach publicz-
nych23, ocenianie polega na rozpoznawa-
niu przez nauczycieli poziomu i postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole 
programów nauczania uwzględniających 
tę podstawę. przy ustalaniu oceny z wy-
chowania fizycznego należy w szczegól-
ności brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obo-
wiązków wynikających ze specyfiki zajęć 
wf. (§ 7 rozporządzenia).

Z powyższego względu pierwszoplanowe 
znaczenie w ocenie osiągnięć uczniów na 
lekcjach wychowania fizycznego ma wysi-
łek (aktywność i zaangażowanie) wkłada-
ny w wykonywanie zadań w trakcie zajęć 
na miarę posiadanych możliwości, a nie 
sprawność fizyczna mierzona wynikami te-
stów sprawnościowych. tym samym nawet 
najmniej sprawny uczeń powinien mieć 
szansę otrzymać ocenę bardzo dobrą i ce-
lującą z tego przedmiotu. 

Zdaniem NIk, w większości szkół we-
wnątrzszkolny system przeprowadzania 
ocen z wychowania fizycznego nie pozwa-
lał na w pełni obiektywną ocenę osiągnięć 
uczniów, ponieważ:
•	w	szkołach	nie	sformułowano	wymagań	

edukacyjnych wynikających z realizo-
wanego programu nauczania; jedynie 
w 8 szkołach sprecyzowano wymaga-
nia w odniesieniu do zajęć ruchowych,  
a w 35 szkołach (81%) nie określono spo-
sobu uwzględniania wysiłku wkładane-
go przez ucznia w wywiązywanie się 

21 W cyt. publikacji MEN – Podstawa programowa z komentarzami, tom 8, Wychowanie fizyczne…, uznano 
takie postępowanie za nieprawidłowe.

22 W badaniu uczestniczyło 3754 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych, 2811 rodziców uczniów oraz 196 nauczycieli wf. i 100 nauczycieli kształcenia zintegrowanego.

23 DzU nr 83, poz. 562 ze zm.
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z obowiązków wynikających ze specy-
fiki przedmiotu; 

•	w	35	szkołach	(81%)	nie	wskazano	spo-
sobów rozpoznawania poziomu i postę-
pów ruchowych z wf., to jest jakimi me-
todami i narzędziami będą one mierzone 
i z jaką częstotliwością w cyklu kształ-
cenia, a także w jakim zakresie i w jaki 
sposób postępy te będą uwzględniane 
w ocenie; 

•	w	24	szkołach	(56%)	w ogólnych	kry-
teriach oceniania nie uwzględniono 
możliwości uzyskania najwyższych 
ocen przez uczniów mniej sprawnych 
ruchowo, z problemami zdrowotnymi 
czy też mniej zainteresowanych wycho-
waniem fizycznym; wyróżniono nato-
miast uczniów sprawnych fizycznie, któ-
rzy mogą 19otrzymać ocenę celującą lub 
bardzo dobrą, reprezentując szkołę w za-
wodach sportowych i uczestnicząc w za-
jęciach sportowo-rekreacyjnych;

•	w	34	szkołach	(79%)	nie	uwzględniono	
lub zbyt marginalnie potraktowano kwe-
stię indywidualizowania pracy z uczniem 
odpowiednio do jego potrzeb rozwojo-
wych, edukacyjnych i możliwości psy-
chofizycznych.
W większości skontrolowanych szkół nie 

dokonała się zmiana podejścia do ocenia-
nia umiejętności z wf., co wynika z trady-
cyjnego nastawienia nauczycieli i braku do-
statecznych kompetencji w tym zakresie. 
Z tych względów, jak również z powodu 
niezaktualizowania programów nauczania 
i wewnątrzszkolnych systemów ocenia-
nia w przedmiocie wychowania fizyczne-
go po wprowadzeniu zmienionej podsta-
wy programowej, w 28 gimnazjach (65%) 
ocenie podlegały umiejętności ruchowe 
uczniów (motoryczne), z pominięciem 

treści edukacji zdrowotnej i zajęć do wy-
boru.

Uczestnictwo uczniów 
w zajęciach wf.
W latach szkolnych 2009/2010–2011/2012 
odnotowano w badanych szkołach zmniej-
szającą się frekwencję na zajęciach wycho-
wania fizycznego. Na kolejnych etapach 
edukacji (kl. IV–VI szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) nie 
ćwiczyło z powodu nieobecności odpo-
wiednio 10%, 13% i 17% uczniów (dane 
te nie uwzględniają uczniów obecnych na 
zajęciach, lecz niećwiczących).

Faktyczny poziom aktywnego uczest-
nictwa uczniów w zajęciach wychowania  
fizycznego ukazują wyniki badania prze-
prowadzonego podczas kontroli NIk w wy-
branym tygodniu na początku roku szkol-
nego 2012/2013. Na poszczególnych eta-
pach edukacji przeciętnie nie uczestniczyło  
czynnie w zajęciach (łącznie osoby nie-
obecne i obecne niećwiczące): 15%, 23% 
i 30% uczniów (rys. 1, s. 48).

Wprowadzenie reformy programowej 
wychowania fizycznego nie wpłynęło na 
zwiększenie aktywnego udziału uczniów 
w zajęciach, co jest jednym ze wskaźni-
ków efektywności kształcenia. W szkołach, 
w których w trakcie kontroli NIk stwier-
dzono niski poziom frekwencji i aktyw-
nego uczestnictwa w zajęciach oraz liczne  
przypadki udzielania zwolnień na podsta-
wie opinii lekarza, dyrektorzy nie zbadali  
przyczyn tej sytuacji i nie podjęli niezbęd-
nych działań korygujących.

przeciętna liczba uczniów zwolnionych 
z wf. przez dyrektorów szkół (na podsta-
wie opinii lekarza) kształtowała się na 
poziomie 2% w klasach IV-VI szkoły 
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podstawowej, 5% w gimnazjach, natomiast 
w szkołach ponadgimnazjalnych wynio-
sła 12%. oznacza to, że na poszczególnych 
etapach edukacji (odpowiednio) 134 i 1035 
i 1757 uczniów było trwale lub okresowo 
wyłączonych z wychowania fizycznego24. 
W dziewięciu szkołach (20%) uczniowie 
ci nie byli obecni na zajęciach, co unie-
możliwiało uzyskanie wiedzy i umiejęt-
ności z edukacji zdrowotnej. 

W przeprowadzonym w trakcie kontro-
li NIk badaniu ankietowym 14% ogółu 
uczniów odpowiedziało, że niechętnie 
uczestniczy w zajęciach wychowania fi-
zycznego (w szkołach ponadgimnazjalnych 
ok. 20%). Wśród powodów ich unikania 
uczniowie wskazywali nieatrakcyjny spo-
sób prowadzenia zajęć (31% ogółu wska-
zań, rys. 2, s. 49). Z kolei rodzice najczę-
ściej wymieniali: choroby, niedyspozycje 

i kontuzje (66% wskazań), brak zainte-
resowania przedmiotem, nudne zajęcia, 
niechęć do nauczyciela wf. i niesprawie-
dliwy system oceniania (27% wskazań).

Zajęcia dla uczniów  
z wadami postawy i otyłością
stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o systemie oświaty, dyrektorzy szkół są  
zobowiązani do stwarzania uczniom wa-
runków harmonijnego rozwoju psychofi-
zycznego przez aktywne działania proz-
drowotne. tymczasem w 24 szkołach 
(56%) nie zorganizowano zajęć z gimna-
styki korekcyjnej, pomimo sukcesywnie 
przekazywanych przez pielęgniarkę szkol-
ną informacji o wadach postawy i otyłości 
wśród uczniów lub w wyniku zaniechania  
pozyskiwania od pielęgniarki danych o za-
kresie zjawiska25.

24 W 8 szkołach (19%) dyrektorzy udzielali zwolnień uczniom z zajęć wf. na podstawie ustnej, a nie pisem-
nej decyzji dyrektora; na okres dłuższy niż to określił lekarz; na podstawie zaświadczenia lub zwolnienia 
lekarskiego zamiast opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach.

25 Również w kontroli NIK przeprowadzonej w 2011 r. pt. Realizacja zadań w zakresie zapobiegania nadwa-
dze i otyłości u dzieci i młodzieży (nr ewid. P/10/190) ustalono, że dyrektorzy 13 szkół (25%) nie posia-
dali danych o wynikach badań przesiewowych prowadzonych przez pielęgniarkę.

Źródło: Badania własne NIK.

Rysunek 1. Udział uczniów w zajęciach wychowania fizycznego w wybranym tygodniu zajęć 

IV etap

III etap

II etap

0% 5% 10% 15sd%             20% 25% 30% 35%   

w 18 spośród 22 szkół nie ćwiczyło od 25% do 40% osób

w 30 spośród 43 szkół nie ćwiczyło od 20% do 44% osób

w 12 spośród 20 szkół  
nie ćwiczyło od 15% do 24% 
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liczba szkół, w których organizowa-
no zajęcia dla uczniów z wadami posta-
wy zmniejszała się skokowo z etapu na 
etap edukacji, mimo potrzeb wynikają-
cych ze stwierdzonych wad postawy lub 
otyłości. W rezultacie tylko w 3 spośród 
16 szkół podstawowych, w których prowa-
dzono zajęcia w kl. I-III, kontynuowano je 
na kolejnym etapie edukacji (rys. 3, s. 50). 

Zdaniem NIk, powyższa sytuacja była 
wynikiem niepodejmowania przez szko-
ły i nauczycieli działań motywujących ro-
dziców i samych uczniów do udziału w za-
jęciach korekcyjnych, nieokreślenia form 
i zakresu współdziałania szkoły z pielę-
gniarką oraz z nieprzykładania przez dy-
rektorów szkół należytej wagi do tego pro-
blemu. Jedynie 2 szkoły (11%), w których 

wprowadzono gimnastykę korekcyjną, dys-
ponowały na podstawie badań pielęgniar-
skich informacjami o postępach w uspraw-
nianiu. W konsekwencji, w ankiecie prze-
prowadzonej przez NIk połowa rodziców 
uczniów z wykrytymi wadami postawy lub 
otyłością odpowiedziała, że udział dziec-
ka w zajęciach wychowania fizycznego nie 
przyniósł oczekiwanych efektów. 

Kwalifikacje nauczycieli
W skontrolowanych szkołach wszyscy na-
uczyciele kształcenia zintegrowanego (103) 
oraz 199 spośród 202 nauczycieli wycho-
wania fizycznego uzyskało tytuł zawodowy 
magistra26. Większość z nich legitymowała 
się najwyższymi stopniami awansu zawodo-
wego, to jest nauczyciela dyplomowanego 

26 Troje nauczycieli zatrudnionych w niepublicznym Zespole Szkół Ogólnokształcących im. św. Pawła z Tar-
su w Warszawie nie posiadało kwalifikacji do nauczania w szkole.

Źródło: Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK.

Rysunek 2. Przyczyny unikania przez uczniów zajęć wf. na poszczególnych etapach edukacji
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i nauczyciela mianowanego (łącznie odpo-
wiednio 79% i 96% w obu grupach nauczy-
cieli).

Dyrektorzy szkół publicznych nie za-
pewnili nauczycielom wychowania fizycz-
nego i nauczycielom kształcenia zintegro-
wanego doskonalenia zawodowego odpo-
wiedniego do potrzeb, nie spełniając tym 
samym wymogu art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z 26 stycznia 1982 r. – karta nauczyciela27. 
Nauczyciele szkół publicznych nie wywią-
zywali się z obowiązku udziału w kształce-
niu i doskonaleniu zawodowym, wynika-
jącego z art. 12 ust. 3 i art. 42 ust. 2 pkt 3 
karty nauczyciela. Wskutek tego, w trzech 
skontrolowanych latach szkolnych, w żad-
nej formie kształcenia i doskonalenia za-
wodowego z zakresu wychowania fizycz-
nego nie uczestniczyło odpowiednio 55 

(53%) spośród 103 nauczycieli kształcenia 
zintegrowanego oraz 104 (51%) spośród 
202 nauczycieli wychowania fizycznego. 

Nauczyciele kształcenia zintegrowa-
nego z 11 spośród 19 szkół podstawo-
wych (kl. I-III) i nauczyciele wychowania  
fizycznego z 20 spośród 43 skontrolowanych 
gimnazjów nie uczestniczyli w zewnętrznych 
formach doskonalenia niezbędnych do wdra-
żania zmienionej podstawy programowej, 
dotyczących między innymi: diagnozowania 
możliwości i potrzeb uczniów w aspekcie wy-
boru i konstruowania programu nauczania; 
stosowania metod wspierających aktywne 
uczestnictwo uczniów w zajęciach; sposo-
bu organizacji, realizacji i ewaluacji edukacji 
zdrowotnej; organizacji zajęć wychowania  
fizycznego do wyboru przez uczniów; ocenia-
nia osiągnięć uczniów z edukacji zdrowotnej 

27 DzU z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.
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Źródło: Badania własne NIK.

Rysunek 3. Zajęcia korekcyjne w skontrolowanych szkołach (według etapów edukacji)
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i zajęć do wyboru. Ustalenia kontroli  
NIk wskazują jednoznacznie, że powyż-
szych kompetencji brakowało nauczycie-
lom wychowania fizycznego. tymczasem 
dyrektorzy szkół wyjaśniali, że nauczycie-
le ci mają odpowiednie kwalifikacje i do-
świadczenie oraz najwyższe stopnie awan-
su zawodowego, co jest wystarczające do 
realizacji zmienionej podstawy progra-
mowej przedmiotu.

Ujawnione nieprawidłowości oraz ich 
istota wynikały przede wszystkim z nie-
skutecznego nadzoru pedagogicznego, 
w tym nad dziedziną wychowania fizycz-
nego, który sprawują dyrektorzy szkół 
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o systemie oświaty w zakresie określo-
nym w art. 33 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, 
to jest realizacji podstaw programowych 
i przestrzegania zasad oceniania. 

Niepodejmowanie czynności nadzoru lub 
ich powierzchowność i nierzetelność spo-
wodowały, że dyrektorzy 30 szkół (70%) 
nie ustalili nieprawidłowości i w rezultacie  
nie doskonalili pracy szkoły w skontrolo-
wanym przez NIk zakresie28. W żadnej 
z tych szkół nie przeprowadzono ewalu-
acji wewnętrznej lub kontroli związanej  
z efektywnością wdrażania podstawy 
programowej wychowania fizycznego. 
Dyrektorzy wyjaśniali tę sytuację inny-
mi priorytetami nadzoru, w szczególno-
ści skoncentrowaniem go na przedmio-
tach egzaminacyjnych.

Wdrażanie reformy programowej 
wychowania fizycznego przez MEN
Minister Edukacji Narodowej (MEN) nie 
podjął wystarczających działań, by wes-
przeć szkoły we wdrażaniu treści kształcenia  
według nowej podstawy programowej 
przez systemowe doskonalenie zawodo-
we nauczycieli29 oraz publikację mode-
lowych programów nauczania. Działania 
MEN ograniczały się do upowszech-
nienia w  czerwcu 2009  r. publikacji  
„podstawa programowa z komentarzami”, 
tom 8, „Wychowanie fizyczne i edukacja dla 
bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gim-
nazjum i liceum” oraz przeprowadzenia in-
formacyjnych posiedzeń rad pedagogicznych 
dotyczących reformy kształcenia ogólnego. 

Dopiero w połowie 2012 r. – po trzech 
latach od rozpoczęcia reformy – opubliko-
wano poradnik dla dyrektorów i nauczy-
cieli dotyczący metod prowadzenia edu-
kacji zdrowotnej, a w pierwszym kwartale 
2013 r. – prawie cztery lata po rozpoczęciu 
wdrażania podstawy programowej przed-
miotu – opublikowano po trzy modelowe 
programy nauczania przedmiotu dla dane-
go typu szkoły oraz poradnik dla nauczy-
cieli i poradnik pracy z uczniami z otyło-
ścią i nadwagą.

Minister Edukacji Narodowej nie moni-
torował również wdrażania treści kształce-
nia według nowej podstawy programowej, 
dopuszczania do użytku szkolnego progra-
mów nauczania wychowania fizycznego 

28 Większą skalę i zakres nieprawidłowości stwierdzono w szkołach niepublicznych niż publicznych (ocenę 
negatywną otrzymało 9 spośród 17 szkół niepublicznych, tj. 53%).

29 NIK oceniła negatywnie w 2012 r. funkcjonowanie systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli – In-
formacja o wynikach kontroli pt. Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego na-
uczycieli (P/11/073). Systemu doskonalenia nie usprawniono przed wprowadzeniem reformy programo-
wej kształcenia ogólnego w 2009 r.
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uwzględniających tę podstawę oraz stoso-
wania zalecanych warunków i sposobów 
realizacji w odniesieniu do edukacji zdro-
wotnej. Minister nie skorzystał też z moż-
liwości wynikającej z art. 35 ust. 2 pkt 1 
uso i nie zlecił kuratorom oświaty zbada-
nia efektów wdrożenia nowej podstawy 
programowej przedmiotu w kl. I-III szkoły 
podstawowej i gimnazjum. W konsekwen-
cji nie miał pełnej informacji o skuteczno-
ści przyjętych rozwiązań programowych 
i organizacyjnych, nie podejmował zatem 
odpowiednich działań korygujących. 

Współpraca ministrów
W badanym przez NIk okresie współ-
praca pomiędzy Ministrem Edukacji 
Narodowej, Ministrem sportu i turystyki 
oraz Ministrem Zdrowia na rzecz rozwo-
ju wychowania fizycznego, w tym w reali-
zacji wskazań „strategii rozwoju sportu 
w polsce do roku 2015”, nie była skoordy-
nowana, systematyczna30 i nie doprowa-
dziła do rozwiązania występujących pro-
blemów. W „strategii” określono zadania 
dotyczące wychowania fizycznego w ra-
mach priorytetu 1. „popularyzacja spor-
tu dla wszystkich” w obszarze działania 
1.1. „sprawność fizyczna dzieci i młodzie-
ży”. Celem tego priorytetu jest wykształ-
cenie w społeczeństwie nawyku dążenia 
do zdrowego życia przez właściwy rozwój 
dzieci i młodzieży. Za konieczne uznano 

poprawę efektywności działań związanych 
z obowiązkowymi zajęciami wychowa-
nia fizycznego, między innymi przez upo-
wszechnianie nowoczesnych programów 
edukacyjno-wychowawczych. 

Minister sportu i turystyki (Msit), 
jako koordynator i główny wykonawca 
zaleceń „strategii”31, nie współpracował 
jednak z Ministrem Edukacji Narodowej 
i Ministrem Zdrowia w sprawach doty-
czących wychowania fizycznego. Msit 
i MEN zaprzestały od 2009 r. realizacji 
zadania „strategii” zaplanowanego na lata 
2007–2012, związanego z konkursami na 
programy nauczania wychowania fizycz-
nego, które miały przynieść wzrost atrak-
cyjności zajęć z tego przedmiotu. W kon-
sekwencji nie zaproponowano szkołom 
przykładowych programów uwzględnia-
jących podstawę programową wychowa-
nia fizycznego przed jej wprowadzeniem 
od roku szkolnego 2009/2010. 

ponadto Minister Edukacji Narodowej 
nie współpracował również z Ministrem 
Zdrowia w realizacji zaleceń zawartych 
w dokumencie „profilaktyka wad posta-
wy u dzieci i młodzieży w środowisku na-
uczania. rekomendacje Ministra Zdrowia 
z 2009 r.”32. 

Ministrowie nie reagowali również sku-
tecznie w zakresie przeciwdziałania nara-
stającemu zjawisku zwolnień z zajęć wy-
chowania fizycznego udzielanych przez 

30 W Strategii ustalono, że koordynatorem i głównym wykonawcą zadań priorytetu 1. Strategii będzie Mini-
sterstwo Sportu, przy merytorycznej współpracy m.in. z MEN i MZ.

31 Minister nie zrealizował wniosku zawartego w Informacji o wynikach kontroli pt. Wychowanie fizyczne 
i sport w szkołach publicznych (2010 r.) dotyczącego uzupełnienia systemu zarządzania Strategią o zasa-
dy współpracy z właściwymi ministrami.

32 Dokument opracowali eksperci powołani przez Ministra Zdrowia, na wniosek Ministra Edukacji Narodo-
wej z 2008 r.
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dyrektora szkoły na podstawie opinii le-
karza, a także w kwestii ważnego dla edu-
kacji zdrowotnej w szkole wprowadzenia  
regulacji dotyczących form i zakresu 
współpracy pielęgniarki z dyrektorem 
szkoły i radą pedagogiczną33. 

Podsumowanie
Badania NIk potwierdzają nikły stopień 
wdrożenia reformy programowej wycho-
wania fizycznego w skontrolowanych szko-
łach34. W większości nie dokonały się prak-
tycznie projakościowe zmiany w podejściu  
do tego przedmiotu. Zajęcia prowadzono 
na podstawie niezaktualizowanych pro-
gramów nauczania, pomijając treści dy-
daktyczne nowej podstawy programowej, 
w tym nie wdrażano zagadnień prozdro-
wotnych. Nie przestrzegano także wyma-
ganej przepisami liczby godzin zajęć i po-
działu na grupy zajęciowe. Istotnym pro-
blemem jest jakość oceniania osiągnięć 
uczniów z wychowania fizycznego, wyma-
gająca ustawicznego doskonalenia. przez 
wiele lat było to zagadnienie niedostrze-
gane w szkołach z powodu skoncentro-
wania się głównie na przedmiotach eg-
zaminacyjnych. tymczasem ocenianie 
z wf. bezwzględnie powinno prezentować 
model kształtujący i motywacyjny, ukie-
runkowany na monitorowanie postępów  

w sferze umiejętności i postaw, przy 
uwzględnieniu wysiłku ucznia w reali-
zację stawianych przed nim wymagań, 
w tym sprawnościowych. 

Z powyższych powodów, w ocenie NIk, 
cztery lata po wprowadzeniu zmian pro-
gramowych i organizacyjnych w wycho-
waniu fizycznym nie wykorzystano szans 
i możliwości reformy w celu przeciwdzia-
łania niskiej frekwencji i niećwiczeniu na 
zajęciach oraz zwiększenia rangi wycho-
wania fizycznego w szkole i środowisku.

rzeczywista poprawa jakości wychowa-
nia fizycznego powinna i może dokonywać 
się w środowisku szkolnym, a wskaźnika-
mi jej efektywności powinno być przede 
wszystkim: podniesienie frekwencji i ak-
tywności uczniów w zajęciach, osiąganie 
postępów edukacyjnych, upowszechnianie 
i utrwalanie wartości wnoszonych w życie 
szkoły i środowiska.

Dyrektorzy szkół i nauczyciele wf. dys-
ponują już odpowiednimi instrumentami 
w postaci podstawy programowej przed-
miotu uwzględniającej współczesne ten-
dencje, pełną autonomią w tworzeniu  
i realizacji programów nauczania, coraz 
lepszą infrastrukturą sportową, wystar-
czającą liczbą godzin przeznaczonych na 
zajęcia, jak również rozwiązaniami uła-
twiającymi ich elastyczną organizację, 

33 Kwestia podnoszona w wystąpieniu pokontrolnym NIK z 20.05.2011 r. po kontroli pt. Realizacja zadań 
w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej (nr ewid. P/10/190).

34 Prof. T. Frołowicz, wartościując wprowadzanie reformy programowej stwierdził, że „część nauczycieli wy-
chowania fizycznego uważa, iż kwestia podstawy programowej nie dotyczy ich codziennej szkolnej pra-
cy” – por. T. Frołowicz, J. Klonowska, J. M. Pogorzelska: Sposób na podstawę programową wychowania 
fizycznego, „Lider” nr 10/2011; M. Berczyński: Jakość pracy nauczyciela a atrakcyjność lekcji wychowa-
nia fizycznego, „Trendy. Internetowe czasopismo edukacyjne” nr 4/2013, <http://www.bc.ore.edu.pl>; 
por. także uwagi do zmian określonych w podstawie programowej K. Górnej-Łukasik: Współczesne cele 
wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne [w:] Wychowanie fizyczne i sport w szkole, red. 
Zb. Szaleniec, J. Bergier, Kancelaria Senatu, Warszawa 2010.
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w tym wprowadzenie gimnastyki korek-
cyjnej. pozwala to na wdrażanie progra-
mów nauczania uwzględniających różno-
rodne formy i metody zajęć w celu ich 
uatrakcyjnienia, a tym samym na popra-
wę czynnego uczestnictwa uczniów w za-
jęciach i modelowanie ich postaw wobec 
własnego zdrowia. 

Do organów sprawujących nadzór peda-
gogiczny – kuratorów oświaty i dyrekto-
rów szkół – należy monitorowanie i ewalu-
acja wdrażania zmienionej podstawy pro-
gramowej wychowania fizycznego oraz 
sprawdzanie efektywności jej wdrażania 
na zakończenie kolejnych etapów eduka-
cji szkolnej. Celem nadrzędnym nadzo-
ru powinno być jednak wykorzystanie  
wyników ewaluacji dla doskonalenia prak-
tyki edukacyjnej przez wspieranie dzia-
łań szkoły i nauczycieli w szeroko poję-
tym kształceniu fizycznym.

Zdaniem Najwyższej Izby kontroli, ist-
nieje również konieczność skoordynowa-
nia i zintensyfikowania działań Ministra 
Edukacji Narodowej, Ministra sportu 
i turystyki oraz Mini stra Zdrowia w celu 
wypracowania efektywnych rozwiązań, 
w tym o charakterze legislacyjnym, do-
tyczących wspierania rozwoju wycho-
wania fizycznego i sportu szkolnego, jak 
również przeciwdziałania wadom postawy 
wśród uczniów i narastającej liczbie zwol-
nień z zajęć wf. Można pełniej wykorzy-
stać „strategię rozwoju sportu w polsce do 
roku 2015”, którą w segmencie wychowa-
nia fizycznego należałoby zaktualizować 

oraz monitorować i oceniać efektywność 
podjętych w jej ramach działań.

powyższe stanowisko NIk podzieliły  
komisje sejmowe: Edukacji, Nauki i Mło-
dzie ży, kultury Fizycznej i turystyki oraz  
Zdrowia, które po rozpatrzeniu „Informacji 
NIk o wynikach kontroli wychowania fizycz-
nego w szkołach publicznych i niepublicz-
nych” skierowały 6 lutego 2014 r. do Ministra 
Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Ministra turystyki i sportu dezyderat 
nr 9/20/4 w sprawie wychowania fizycznego 
i sportu w szkołach oraz zapobiegania otyło-
ści i nadwadze. komisje zwróciły się o opra-
cowanie narodowego programu zapobiegania 
nadwadze i otyłości adresowanego do dzie-
ci i młodzieży oraz o wdrożenie działań od 
roku szkolnego 2014/2015 zmierzających 
do znacznego zmniejszenia liczby uczniów 
nieuczestniczących w zajęciach wychowania  
fizycznego. 

komisje 8 maja 2014 r. przyjęły odpo-
wiedzi ministrów na powyższy dezyde-
rat. posłowie podkreślili jednak brak koor-
dynacji działań ministrów w przedmioto-
wym zakresie. komisje zwróciły się o przy-
gotowanie harmonogramu zharmonizo-
wanych działań resortów dotyczących 
Narodowego programu Zapobiegania 
Nadwadze i otyłości.

Andrzej zAleski-ejgierd 
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego NIK


