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Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe dotyczący wprowadzenia 

obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kształcących się w 

szkołach w formie dziennej, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie 

kształcenie artystyczne, w obowiązkowym wymiarze 5 godzin lekcyjnych dla uczniów klas IV-

VIII i 4 godzin lekcyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych opiniujmy negatywnie. 

 

Uzasadnienie 

 

Należy podkreślić, że poza wymienionymi przez wnioskodawcę powodami 

projektowanej zmiany (takimi jak pandemia, która wymusiła znaczne zmniejszenie aktywności 

ruchowej, czy nadwaga, która zgodnie z raportem OECD dotyka co czwartego chłopca i co 

piątą dziewczynkę w Polsce), brak aktywności ruchowej dzieci i lawinowy wzrost liczby 

zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w starszych klasach szkół podstawowych i w 

szkołach średnich jest spowodowany także niską jakością zajęć (o czym m.in. świadczą 

utrzymujące się negatywne oceny NIK nt. „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach 

publicznych i niepublicznych” (2010, 2012).  Konkluzje formułowane w raportach wskazują 

na „słabą „kondycję” szkolnego wychowania fizycznego. Jest to uwarunkowane wieloma 

przyczynami, ale w największym stopniu niedostatkami w kształceniu, doskonaleniu i 

wspieraniu nauczycieli wychowania fizycznego, brakiem motywacji do doskonalenia 

zawodowego, nierespektowaniem zapisów podstawy programowej, niskim prestiżem tej grupy 

nauczycieli w szkole i w społeczeństwie itd. Poprawa jakości wychowania fizycznego w szkole 

wymaga woli politycznej, współdziałania wielu resortów oraz zaangażowania samych 

nauczycieli i całego środowiska kultury fizycznej” (Mazur 2013). 

 

Samo zwiększenie liczby godzin zajęć wychowania fizycznego bez równoczesnych 

nakładów na doskonalenie nauczycieli w zakresie metodyki prowadzenia nowoczesnych 

zajęć wychowania fizycznego w grupach zróżnicowanych pod względem sprawności, 

wydolności organizmu, specjalnych potrzeb edukacyjnych itd. oraz poprawę infrastruktury nie 

przyczyni się do poprawy aktualnej sytuacji. Co więcej, można z dużym 

prawdopodobieństwem przypuszczać, że zwiększenie godzinowego wymiaru zajęć 

wychowania fizycznego prawdopodobnie nie wpłynie na odsetek zwolnień z wf, gdyż, jak 

postulują autorki Raportu końcowego z projektu zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa 

Sportu i Turystyki nt. „Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lat – aktualne 

wskaźniki, tendencje ich zmian oraz wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania (2013) 

dla zwiększenia uczestnictwa młodzieży w lekcjach WF konieczne jest m.in.: „Zobowiązanie 

nauczycieli WF do tworzenia na lekcjach przyjaznej atmosfery, systemu motywacji i 

zachęcania uczniów do intensyfikacji wysiłków fizycznych oraz doboru odpowiednich ćwiczeń 

dla uczniów z zaburzeniami w stanie zdrowia dla wyeliminowania całkowitych, zwłaszcza 

długotrwałych, zwolnień z lekcji WF; niezbędne jest przygotowanie odpowiednich materiałów 

metodycznych dla nauczycieli” (2013, s. 42). 

 
 
 
        
 


