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mając na uwadze problem pogarszania się poziomu spraw ności 1/) cznej ciziec i

i rnlodzież którego głów n m powodem jest ib3 t mała aktywność ruchowa, iw racalem się

do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie takich działań, które przyci nil) by się

cło wzrostu zainteresowania uczniów w ww. zakresie. Wnioskowałem m. in. o zobowiazanie

dyrektorów szkól i naucz\cieli w chowania fizycznego do dostosowania tzw.

wew nątrzszkolnych systemów oceniania do ohow iązując\ ch przepisów prawa. Dobrze

funkcjonujący wewnątrzszkotn\ 5) steru oceniania (nagradzający uczniów za włożon w siłek

i zaangażow anie. a nie tylko za w niki testów spraw nościow ych) może być bowiem ważnym

elementem zachęcania uczniów do uczestnictwa w zajęciach wychowania fiz\ cznego.

a w konsekwencji kształtowaniu akt\ w nego stylu życia młodego pokolenia.

W odpowiedzi z sierpnia 2013 r. Minister Edukacji Narodowej poinformował.

iż 3 lipca 2013 r. został podpisan\ dokument. który stanowi podstawę do plano\\ania przez

organy nadzoru pedagogicznego działań y roku szkolnym 2013/2014. z wyszczególnieniem

podstawowych kierunków realizacji przez Kuratorów Ośw jat) po lit\ ki edukacyjnej państwa.

a w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Zagadnienia wymienione w tym

dokumencie wskazują na tematy kontroli planowanych oraz ewaluacji szkól i placówek. które

Państwo będą realizowali w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego (W tym

w zakresie poruszanego przeze miiie probłemu zajęć wychowania fizycznego).

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony

przez Ministra Edukacji Narodow ej „.Rokiem szkoły w ruchu”, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt



2 i IOa ust. l-3 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz.

69 z późn. zm.). zwracam się z prośbą o dołączenie następujących obszarów do temat\ki

planowan\ch przez Państwa Kuratorów kontroli w nadzorowanych szkołach w roku

szkoIny 2013/2014:

— Zgodności przepisów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

z zajęć wychowania fizycznego z obowiązującymi przepisami prawa.

z uwzględnieniem, czy zostało wskazane w wewnątrzszkołnym systemie oceniania

w sposób wymierny (uwzględniając realizację zajęć wychowania tzycznego

w fbrmach do wyboru przez uczniów), przy jakim \yysilku i wkładzie pracy

w wykonywanie zadań może on uzyskiwać coraz wyższe oceny z tego przedmiotu.

łącznie z otrzymaniem oceny celującej:

Realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów

w roku szkolnym 20132014 (z zaznaczeniem formy, sposobu organizacji i liczby

uczniów z nich korzystających w stosunku do ogólnej liczby uczniów danej szkoły);

- Realizacji tematyki zajęć wychowania fizycznego w zgodności z obowiązującą

podstawą programową.

Ponadto, proszę o informację dotyczącą liczby zwolnień z wychowania ńzycznego

w stosunku do ogólnej liczby uczniów w danej szkole.

Proszę o poinformowanie mnie o wynikach ww. kontroli, ze wskazaniem szkół (i ww.

obszarów), w których wystąpily nieprawidlowości oraz o działaniach, jakie zostały podjęte

w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.
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