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Odpowiadając na pismo Pana Rzeznika Nr ZEW/500/4/2013/ZA z dnia 28 czerwca
br. w sprawie wewnątrzszkolnych systemów oceniania uprzejmie wyjaśniam, co
następuje:
W mojej ocenie wykazywanie przez szkoły danych o braku realizacji zajęć do
wyboru przez uczniów nie oznacza, że zajęcia wychowania fizycznego w tych
szkołach nie są atrakcyjne bądź nie odpowiadają potrzebom uczniów. Dla części
uczniów zajęcia klasowo-lekcyjne, tj. standardowe zajęcia wychowania fizycznego,
mogą stanowić bardziej oczekiwaną formę zajęć niż zajęcia taneczne lub aktywna
turystyka, zwłaszcza jeśli prowadzone są w sposób, którego domagają się uczniowie.
Prowadzenie przez szkołę jedynie zajęć klasowo-lekcyjnych nie może być
traktowane jednoznacznie z brakiem zachęcania uczniów do aktywności fizycznej
i zdrowego stylu życia.
Należy w tym miejscu podkreślić, że przepisy rozporządzenia Miristra
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042),
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w formie zajęć do wyboru przez uczniów. Decyzję o
podejmuje dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców.
Zajęcia wychowania fizycznego, niezależnie od formy w jakiej są prowadzone,
są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. W mojej opinii wszystkie obowiązkowe
zajęcia edukacyjne podlegają takiemu samemu ocenianiu. Ponadto w przypadku
wychowania fizycznego przepisy 7 rozporządzenia MEN 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.), przewidują dodatkowo, że przy
ustalaniu oceny w tym zakresie należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć.
Uważam, że cytowane wyżej rozstrzygnięcia, pozwalające w przypadku
wychowania fizycznego brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć są

wystarczające. Pozwalają na ocenę „talentu sportowego” oraz wysiłku wkładanego
przez ucznia w określone zajęcia i sformułowanie jej przez nauczyciela zgodnie
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
Należy zwrócić uwagę, że wprowadzanie dodatkowych rozstrzygnięć
promujących na zajęciach wychowania fizycznego wyłącznie uczniów zdolnych może
być odebrane jako działania niewychowawcze.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej podpisała
3 lipca br. dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru
działań
pedagogicznego,
doskonalenia
nauczycieli,
a
także
placówki
w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki
realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności
zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
W dokumencie wskazano:
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku
realizacji obowiązku szkolnego.
2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
Z powyższymi zagadnieniami wiążą się podane w dokumencie tematy kontroli
planowych oraz zakresy ewaluacji szkół i placówek. Będą one realizowane przez
kuratorów oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, mając
również na uwadze poruszaną przez Pana Rzecznika problematykę.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa mają znaczenie
także dla planowania pracy przez placówki doskonalenia nauczycieli. Po zmianie
przepisów (październik 2012 r.) zadaniem tych placówek jest organizowanie
i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie m.in. wynikającym
z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie
oświaty.
Placówki te w nadchodzącym roku szkolnym mają zatem obowiązek
udostępnienia nauczycielom oferty doskonalenia obejmującej zagadnienia
najistotniejsze z punktu widzenia realizowanej polityki edukacyjnej.

Z poważaniem
7

J}iS1TA

3iKjJ717 STANiJ

