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Streszczenie 

Kluczowym elementem odpowiedniego planowania rozwoju szkoły jest przemyślane i dobrze 
zorganizowane rozeznanie potrzeb potencjalnych przyszłych uczniów. Odpowiedzią na rozpo-
znanie oczekiwań może być przeprowadzona w szkole ewaluacja wewnętrzna w postaci sondażu 
diagnostycznego, dotycząca oczekiwań wobec szkoły i poziomu ich spełnienia. Niniejszy artykuł 
przedstawia wyniki badań dotyczących poziomu zainteresowania sportem uczniów szkoły, oraz 
próbę określenia, w jakim stopniu szkoła spełnia oczekiwania dzieci. Badania przeprowadzono 
w szkole sportowej, wśród uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcące-
go z oddziałami sportowymi. Okazało się, że zdecydowana większość uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum interesuje się sportem w stopniu bardzo dobrym, dobrym i najwyższym, na-
tomiast na tym samym poziomie zainteresowania w liceum ogólnokształcącym znalazła się po-
nad połowa badanych. Poziom oczekiwań wobec szkoły i czynniki wpływające na wybór szkoły 
były zróżnicowane i zależne od typu szkoły. W gimnazjum i liceum ogólnokształcącym połowa 
badanych określiła, że szkoła spełnia ich oczekiwania, druga połowa zaś zupełnie odwrotnie. Na-
tomiast w szkole podstawowej dwie trzecie uczniów twierdzi, że szkoła spełnia ich oczekiwania. 

Słowa kluczowe: edukacja, szkoła sportowa, ewaluacja wewnętrzna, rekrutacja. 
 
 
FACTORS DETERMINING THE CHOICE OF A SPORTS SCHOOL – TEST REPORT 

Abstract 

One of the main elements of ensuring proper school development is certainly well-organized re-
cruitment. The answer to the recognition of expectations can be the internal evaluation carried 
out at the school in the form of a diagnostic survey, regarding the expectations of the school and 
the level of their fulfillment. This article presents the results of research on the level of interest in 
sports of school pupils, and whether the school meets the expectations of children. The research 
was carried out in a sports school, among primary school students, middle school and general 
high school with sports departments. It turned out that the vast majority of primary and middle 
school students are interested in sport to a very good and highest degree, while at the same level 
of interest in the general high school there were more than half of the respondents. The level of 
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expectations towards the school and the factors influencing the choice of school varied and de-
pended on the type of school. In junior high school and general secondary school, some of the re-
spondents, according to which the school met and did not meet their expectations, divided 
schools into half. In primary school, two-thirds of students say that the school meets their expec-
tations. 

Key words: education, sports school, internal evaluation, recruitment. 
 

 

Wprowadzenie 
 

Rozpoznanie potrzeb potencjalnych uczniów i dostosowanie oferty szkoły do oczekiwań 

dzieci i rodziców jest kluczowe i z pewnością ułatwi planowanie rozwoju podopiecznych 

w szkole, szczególnie biorąc pod uwagę dodatkowe, w przypadku Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących i Sportowych w Zielonej Górze, sportowe uzdolnienia zdefiniowane jako pre-

dyspozycje jednostki do ponadprzeciętnego wykonywania określonych czynności, bądź dzia-

łalności w określonej dziedzinie1. W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem, każde dziec-

ko musi realizować program nauczania2, a przyjęcie do szkoły zależy od wyników uzyska-

nych na świadectwie oraz podczas egzaminów zewnętrznych kończących szkołę lub na pod-

stawie innych kryteriów wynikających ze specyfiki danej szkoły. Wszystkie szkoły są różne 

z wielu powodów: umiejscowienia, kadry, uczniów ze względu na charakter, czy profil oraz 

wielu innych. Jednak wszystkie placówki podejmują wiele działań związanych z zaspokaja-

niem oczekiwań uczniów i rodziców, przy jednoczesnym spełnianiu wymagań Państwa3. Za-

daniem każdej jednostki jest stworzenie optymalnych warunków do indywidualnego rozwoju 

i potrzeb ucznia, a wybór odpowiednich metod czy środków zależy od kreatywności szkoły. 

W całym systemie edukacji szczególną rolę pełnią szkoły sportowe, które mając na uwa-

dze rozwój współczesnego sportu oraz wczesną specjalizację, bardzo ściśle są połączone 

z edukacją i systemem szkolnym, bowiem realizują programy szkoleniowe poszczególnych 

związków sportowych i obowiązkowy program nauczania na różnych poziomach nauki. We-

dług danych4 na rok 2016 w Polsce były 144 szkoły sportowe, w których uczyło się 55900 

uczniów, w tym szkół podstawowych 65 (33989 uczniów), gimnazjów 64 (18780 uczniów), 

szkół ponadgimnazjalnych 15 (3131 uczniów)5. 

                                                           
1 C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2009, s. 189. 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec 
szkół i placówek. 

4 Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki oraz Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych, Kultura Fizyczna 

w Polsce w latach 2015 i 2016, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa-Rzeszów 
2017, s. 153-156. 

5 Ibidem. 
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Uprawianie sportu na poziomie wyczynowym jest bardzo czasochłonne i wymaga od 

sportowca oraz jego rodziny odpowiedniej organizacji czasu, wiąże się ponadto z pewnymi 

wymaganiami i oczekiwaniami wobec szkoły. Czy wybór szkoły sportowej wraz z jej zaple-

czem jest odpowiednią alternatywą? Jak istotne w momencie podejmowania decyzji o miej-

scu edukacji szkolnej są inne czynniki? Czy szkoła spełniła oczekiwania dzieci i rodziców 

pokładane w momencie podejmowania decyzji? 

 

Wyniki badań 
 

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego6, w którym wzięło udział 658 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, w tym 323 uczniów szkoły pod-

stawowej (od klasy czwartej do siódmej), 140 uczniów gimnazjum i 195 uczniów liceum 

ogólnokształcącego. Badanie przeprowadzono w pierwszej połowie 2018 roku i miały charak-

ter anonimowy7. Większość ankietowanych stanowili mężczyźni (61,1%). Trenujący sport 

w całym zespole stanowili zdecydowaną większość (81,0%), w tym w szkole podstawowej 

90,0%, gimnazjum 99,0% oraz liceum ogólnokształcącym 53,0%. Spośród wszystkich bada-

nych, największą grupą wśród sportowców byli piłkarze nożni (23,5%), następnie piłkarze 

koszykowi (12,5%), co dziesiąty był pływakiem (11,4%), z kolei piłkarze siatkowi i akrobaci 

stanowili 7,6%, a lekkoatleci 6,7%. Wśród wszystkich badanych uczniów 71,3% mieszka 

w domu rodzinnym. Wśród mieszkańców internatu jest 28,7% licealistów, a uczniowie gim-

nazjum stanowią zdecydowaną większość (82,1%). Na pytanie czy ktokolwiek z bliskich 

uprawiał sport, w szkole podstawowej przecząco odpowiedziało 36,0%, w gimnazjum 45,0%, 

a w liceum ogólnokształcącym ponad połowa badanych (52,0%). Wśród uczniów całego ze-

społu 43,0% bliskich nie trenowało żadnego sportu. 

 
1. Stopień zainteresowania sportem 

Pytanie sondażowe dotyczące stopnia zainteresowania sportem brzmiało: „Interesuje mnie 

sport w stopniu:…”. Ankietowani mieli do wyboru pięć odpowiedzi: „słabym, średnim, do-

brym, bardzo dobrym, najwyższym”. Wyniki przedstawiono w tabeli 1. 

Badani uczniowie szkoły podstawowej twierdzą, że interesuje ich sport. Aż 42,4% ankie-

towanych odpowiedziało, że interesuje się sportem w stopniu najwyższym. Co trzeci badany 

(28,2%) interesuje się sportem w stopniu bardzo dobrym, jedna piąta (19,2%) w stopniu do-

brym. Tylko 6,5% ankietowanych w szkole podstawowej interesuje się sportem w stopniu 

średnim, a 3,7% na słabym poziomie (rys. 1).  

 

 

 

                                                           
6 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz i in., PWN, Warszawa 2004, s. 268. 
7 J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Wyd. ,,Bernardinum”, Gdynia 2002, s. 36. 
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Tab. 1. Stopień zainteresowania sportem 

Etap kształcenia 

Poziom zainteresowania sportem 

słaby średni dobry 
bardzo 

dobry 
najwyższy 

SP 12 21 62 91 137 

SP [%] 3,72 6,50 19,20 28,17 42,41 

Gim. 2 9 23 47 59 

Gim. [%] 1,43 6,43 16,43 33,57 42,14 

LO 22 38 42 38 54 

LO [%] 11,28 19,49 21,54 19,49 27,69 

Wszyscy 36 68 127 176 250 

Wszyscy [%] 5,47 10,33 19,30 26,75 37,99 

Źródło: opracowanie własne 
 

 

Rys. 1. Poziom zainteresowania sportem uczniów szkoły podstawowej 

Źródło: opracowanie własne. 
 

W ankiecie8 na pytanie dotyczące stopnia interesowania się sportem, badani uczniowie 

gimnazjum odpowiedzieli, że interesuje ich sport w stopniu najwyższym 42,1%, ponad jedna 

trzecia (33,6%) w stopniu bardzo dobrym. W stopniu dobrym interesuje się sportem 16,4% 

badanych gimnazjalistów. ‘Średnio’ interesuje sport 6,4% uczniów gimnazjum, natomiast 

‘słabo’ tylko 1,4% badanych (rys. 2). 
 

                                                           
8 Zob.: T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. ,,Żak”, 

Warszawa 2001. 
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Rys. 2. Poziom zainteresowania sportem uczniów gimnazjum 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Odpowiedzi na temat stopnia zainteresowania sportem uczniów liceum ogólnokształcą-

cego rozłożyły się niemal równomiernie. W stopniu najwyższym sport interesuje 27,7% ba-

danych, jedna piąta (19,5%) licealistów interesuje się sportem w stopniu bardzo dobrym, po-

dobnie w stopniu dobrym 21,5% i średnim 19,5%. Słabo interesuje się sportem co dziesiąty 

badany (11,28%) uczeń liceum (rys. 3). 
 

 

Rys. 3. Poziom zainteresowania sportem uczniów liceum  

Źródło: opracowanie własne. 
 

Biorąc pod uwagę wszystkich badanych, okazuje się, że zainteresowanie sportem 

w stopniu najwyższym zadeklarowało 38,0% uczniów (w szkole podstawowej 42,4%, w gim-

nazjum 42,1%). W stopniu bardzo dobrym zainteresowanie sportem deklaruje 26,7% bada-

nych, w tym 28,2% uczniów szkoły podstawowej, aż 33,6% gimnazjalistów i 19,4% liceali-

stów. W stopniu średnim i słabym sportem interesuje się 15,8% wszystkich badanych 
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uczniów (w szkole podstawowej 10,2%, gimnazjum 7,9%, liceum aż 30,8% badanych). Roz-

kład danych prezentuje rysunek 4. 

 

Rys. 4. Poziom zainteresowania sportem wszystkich uczniów ZSOiS 

Źródło: opracowanie własne. 
 

2. Realizacja oczekiwań i poziom zadowolenia ze szkoły 

Pytanie ankietowe miało na celu zdobycie informacji na temat zadowolenia ze szkoły i było 

sformułowane w następujący sposób: „Czy szkoła spełnia twoje oczekiwania?”. Pytanie było 

półotwarte, gdzie badani, po deklaracji „tak” lub „nie” uzasadniali swoją odpowiedź („dla-

czego?”). W związku z dużymi różnicami wyniki podzielono ze względu na płeć. Odpowiedzi 

zawarto w tabeli 2. 
 

Tab. 2. Zakres spełnienia oczekiwań i poziom zadowolenia chłopców i dziewcząt z ZSOiS 

Etap kształcenia 
Chłopcy i dziewczęta 

Tak Nie 

SP 222 89 

SP [%] 71,38 28,62 

Gim. 79 56 

Gim. [%] 58,52 41,48 

LO 116 72 

LO [%] 61,70 38,30 

Wszyscy 417 217 

Wszyscy [%] 65,77 34,22 

Źródło: opracowanie własne 

Wyniki badania poziomu satysfakcji i zadowolenia z oczekiwań wobec szkoły miały 

różnorodny przebieg. W szkole podstawowej na pytanie czy szkoła spełnia oczekiwania 

twierdząco odpowiedziało 71,4% respondentów. Spośród wszystkich pozytywnych odpowie-

dzi 39,0% badanych wskazało jako atuty: połączenie nauki ze sportem, kolejne 36,0% wysoki 

poziom nauki i wymagających nauczycieli. Pozostałe twierdzące odpowiedzi dotyczyły: loka-

lizacji, stołówki, kolegów. Grupa uczniów niezadowolonych wskazała na brak czasu, zbyt 
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dużo nauki, zbyt wymagających nauczycieli. W gimnazjum pytanie podzieliło badanych nie-

mal dokładnie na połowę. Prawie wszyscy uczniowie zadowoleni ze szkoły wskazują na moż-

liwość uprawiania sportu w ramach zajęć lekcyjnych, jednak druga niezadowolona grupa ba-

danych ma problemy z nauką i wskazuje na zbyt duże wymagania i zbyt wysoki poziom 

oczekiwań nauczycieli i trenerów. Bardzo podobny rozkład odpowiedzi miał miejsce w li-

ceum ogólnokształcącym. Badani zadowoleni z oczekiwań wobec szkoły w zdecydowanej 

większości (81,6%) wskazali na możliwość uprawiania sportu i realizację programu naucza-

nia, część wyróżniła kolegów, wyżywienie, dobrą lokalizację. Niemalże wszyscy niezadowo-

leni, twierdzący, że szkoła nie spełniła ich oczekiwań wskazują na zbyt wysokie wymagania 

nauczycieli i trudność połączenia nauki ze sportem. Większość badanych uczniów odpowie-

działa, że szkoła spełniła ich oczekiwania (65,4%), jednakże 34,6% respondentów uznało, że 

niestety szkoła nie spełniła ich oczekiwań (rys. 5). 

 

 

Rys. 5. Stopień zadowolenia chłopców i dziewcząt z ZSOiS 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród wszystkich badanych można zauważyć wysoki procent zadowolonych dziewcząt, 

uważających, że szkoła spełnia ich oczekiwania. W szkole podstawowej 70,4%, w gimnazjum 

77,8% i w liceum 69,7%. Biorąc pod uwagę wszystkie badane dziewczęta, pozytywnie wy-

powiedziało się 69,7% badanych, a trzecia część (33,3%) odpowiedziała przecząco (tab. 3 

i rys. 6). 

Tab. 3. Zakres spełnienia oczekiwań i poziom zadowolenia dziewcząt z ZSOiS 

Etap kształcenia 
Dziewczęta 

Tak Nie 

SP 88 37 

SP [%] 70,40 29,60 

Gim. 21 6 

Gim. [%] 77,78 22,22 

LO 61 31 

LO [%] 66,30 33,70 

Wszyscy 170 74 

Wszyscy [%] 69,67 30,33 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 6. Stopień zadowolenia dziewcząt z ZSOiS 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Spośród badanych chłopców 63,3% wskazało, że szkoła spełnia ich oczekiwania, 

a 36,7% odpowiedziało negatywnie. Niewielka różnica w odpowiedziach powstała w szkole 

podstawowej, natomiast w gimnazjum zdecydowanie więcej zadowolonych jest dziewcząt 

(77,8%), niż chłopców (53,7%). Podobną sytuację obserwujemy w liceum. Większość dziew-

cząt (69,7%) i chłopców (63,1%) określiło, że szkoła spełnia ich oczekiwania. Na taki prze-

bieg odpowiedzi mógł mieć wpływ rodzaj dyscypliny, jaką uprawiają uczniowie oraz poziom 

sportowy. Wśród niezadowolonych znalazły się osoby nie mogące pogodzić nauki z wymaga-

jącymi treningami. Nie zauważono żadnych zależności pomiędzy innymi czynnikami (tab. 4 

i rys. 7). 
 

Tab. 4. Zakres spełnienia oczekiwań i poziom zadowolenia chłopców z ZSOiS 

Etap kształcenia 
Chłopcy 

Tak Nie 

SP 132 51 
SP [%] 72,13 27,87 
Gim. 58 50 
Gim. [%] 53,70 46,30 
LO 55 41 
LO [%] 57,29 42,71 
Wszyscy 245 142 
Wszyscy [%] 63,31 36,69 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 7. Stopień zadowolenia chłopców z ZSOiS 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowanie 

Na podstawie analizy zebranego materiału empirycznego (dotyczącego 658 uczniów Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze) można wyciągnąć następujące 

wnioski: 

1. Większość (64,7%), badanych uczniów ZSOiS wykazuje zainteresowanie sportem na po-

ziomie bardzo dobrym i najwyższym. Aż 70,6% ankietowanych gimnazjalistów jest tego 

samego zdania. Zaledwie 15,8% wszystkich badanych twierdzi, że sport interesuje ich w 

stopniu słabym i średnim, w tym 7,9% ankietowanych gimnazjalistów i 30,8% liceali-

stów. 

2. Większość ankietowanych (65,8%) jest zadowolona ze szkoły, natomiast 34,2% badanych 

twierdzi, że szkoła nie spełniła ich oczekiwań – badani uczniowie w szkole podstawowej 

(71,4%) i w liceum ogólnokształcącym (65,8%) twierdzą, że szkoła spełnia ich oczekiwa-

nia, w gimnazjum tylko 58,5% jest tego zdania. 

3. Większość (69,7%), wszystkich badanych dziewcząt twierdzi, że szkoła spełnia ich ocze-

kiwania. Tego samego zdania jest również większa część chłopców (63,3%). 

Większość badanych w momencie wyboru szkoły miała jasno określone priorytety zwią-

zane z uprawianiem sportu, a uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum to w dużej mierze 

sportowcy uprawiający różne dyscypliny sportu na zaawansowanym poziomie. O profilu i 

sportowym charakterze szkoły świadczy duża ilość ankietowanych deklarujących zaintereso-

wanie sportem, szczególnie w szkole podstawowej i gimnazjum. Jednak nie wszyscy wyraża-

ją taką pasję. W liceum ogólnokształcącym aż jedna trzecia badanych odpowiedziała, że sport 

interesuje ich w stopniu słabym i średnim. Ilość czynnie uprawiających sport, spowodowana 

systematyczną selekcją związaną z realizowaniem programu szkoleniowego, maleje wraz z 

wiekiem ankietowanych, przy jednoczesnym wzroście poziomu zaawansowania. Stopień za-

dowolenia ze szkoły jest zróżnicowany, prawie dwie trzecie uczniów szkoły podstawowej 

mówi, że szkoła spełnia ich oczekiwania, jednak w gimnazjum, w którym są wyłącznie zare-

jestrowani w różnych związkach sportowcy, tylko połowa jest tego zdania. Większość 
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uczniów liceum ogólnokształcącego (65,0%) jest zadowolona ze szkoły. Pośród wszystkich 

badanych można zauważyć duże dysproporcje w liczbie uczniów zadowolonych i niezadowo-

lonych. Biorąc pod uwagę płeć, aż 69,7% wszystkich dziewcząt uważa, że szkoła spełnia ich 

oczekiwania oraz 63,3% ankietowanych chłopców. Jednym z najważniejszych powodów nie-

zadowolenia ze szkoły i najczęściej powtarzającą się w ankiecie9 odpowiedzią są zbyt duże 

oczekiwania nauczycieli wobec uczniów oraz brak możliwości pogodzenia uprawiania sportu 

z realizacją programu nauczania. Mając na uwadze realizację programu szkolenia sportowe-

go10, zatwierdzonego przez związki sportowe i wymaganego przez Ministerstwo Sportu i Tu-

rystyki oraz czas poświęcony na spełnianie obowiązku szkolnego wynikającego z ramowego 

programu nauczania11 wymaganego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, należy stwier-

dzić, że ilość godzin jakie poświęca na naukę i treningi uczeń-sportowiec jest często zbyt ob-

ciążająca. Dowodzi tego następujące zestawienie: w klasie siódmej i ósmej szkoły podstawo-

wej ramowy program nauczania przewiduje 34 i 33 godziny lekcyjne. W tych samych kla-

sach, program szkoleniowy w pływaniu zakłada realizację 26-28 godzin lekcyjnych12 co daje 

nam razem 60-62 godziny lekcyjne jakie musi zrealizować uczeń-sportowiec. Czy wyniki 

przeprowadzonych badań13 mogą okazać się pomocne w rekrutacji w kolejnych latach? I czy 

udzielone odpowiedzi dadzą wskazówki do rozwoju szkoły i ewaluacji programu i wizji szko-

ły wobec uczniów? 

Z pewnością można stwierdzić, że analiza otrzymanego materiału pokazuje potrzebę 

zmiany pewnych działań szkoły wobec uczniów-sportowców, niezależnie od decyzji na wyż-

szym szczeblu, podstawowym zadaniem i obowiązkiem szkoły, jak uważa Wincenty Okoń, 

jest kształcenie, czyli stworzenie odpowiednich warunków do rozwinięcia kwalifikacji fi-

zycznych i umysłowych, rozwoju uzdolnień, zamiłowań i zainteresowań14. Trudności wynika-

jące z jednoczesnej realizacji programu nauczania i programu szkolenia sportowego wymaga-

ją modyfikacji sposobu przekazywania i egzekwowania wiedzy od uczniów-sportowców. 

Należy zdecydowanie przenieść ciężar oczekiwań i wymagań wobec ucznia z czasu wolnego, 

na czas obecności dzieci w szkole. Rewizja programów nauczania i realizowanie niezbędnej 

podstawy programowej, bez nadprogramowych treści w trakcie zajęć lekcyjnych, spowoduje 

zawężenie zakresu wymaganego materiału. Odpowiednie zbadanie i wyłonienie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zindywidualizowanie ścieżki nauczania oraz przenie-

sienie części niezbędnych informacji na konsultacje odbywające się w czasie dogodnym dla 

ucznia, sprecyzuje zakres możliwości i wymagań wobec ucznia. Z pewnością wprowadzenie 

                                                           
9 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, War-

szawa 2001, s. 96. 
10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. 
11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów na-

uczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 poz. 703). 
12 Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, 

www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programy-szkolenia [13.12.2017]. 
13 W.P. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1997, s. 52. 
14 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 191. 
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edukacji na odległość (e-learning)15i innych współczesnych elementów edukacji (blended 

learning)16 w trakcie pobytu na zawodach lub obozach sportowych będzie alternatywą dla 

nauczania tradycyjnego oraz pozwoli na realizację programu nauczania w większym zakresie.  
 
Bibliografia 

Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wyd. ,,Bernardinum’’, Gdynia 2002. 
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz i in., PWN, Warszawa 2004. 
Frania M., Nowe media, technologie i trendy w edukacji, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’, Kraków 2017. 
Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2009. 
Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-

mlodziezowy/programy-szkolenia [13.12.2017]. 
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001. 
Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki oraz Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych, Kultura Fizyczna 

w Polsce w latach 2015 i 2016, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa-
Rzeszów 2017. 

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, Warszawa 
2001. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół 
i placówek. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształce-
nia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych 
oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 poz. 703). 

Zaczyński W.P., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1997. 
  

                                                           
15 M. Frania, Nowe media, technologie i trendy w edukacji, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, Kraków 2017, 

s. 65-71. 
16 Ibidem. 


