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Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej 

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli „Wychowanie fizyczne i sport w szko-

łach publicznych i niepublicznych” wskazują na niepokojące zjawisko dotyczące udziału uczniów w zaję-

ciach wychowania fizycznego. Jak wynika z danych poddanych analizie, w toku przedmiotowej kontroli 

w grupie wiekowej odpowiadającej klasom IV–VI szkoły podstawowej w zajęciach wychowania fizycznego 
nie uczestniczyło czynnie 15% uczniów. Wskaźnik ten wzrasta do 23% w gimnazjach i nawet do 30% 

w szkołach ponadgimnazjalnych. W odsetku tym ujęto zarówno osoby, które były nieobecne na zajęciach, jak 

i osoby, które wprawdzie były obecne, ale nie brały w nich czynnego udziału, nie ćwiczyły. Warto przy tym 
zauważyć, że brak aktywnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego tylko w pewnym ograniczonym 

zakresie wynika z przyczyn zdrowotnych. Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli zaledwie 2% ogółu 

uczniów klas IV–VI i odpowiednio 5% oraz 12% ogółu uczniów pozostałych rodzajów szkół było zwolnio-
nych z zajęć na podstawie decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie opinii lekarskiej. Zauważyć należy 

także, że odsetek nieobecności na lekcjach wychowania fizycznego jest statystycznie wyższy niż w przypad-

ku nieobecności na zajęciach z innych przedmiotów. 

Przywołane dane muszą niepokoić, bowiem nie ulega wątpliwości, że w obecnych czasach dla coraz 
większej grupy młodych ludzi aktywność ruchowa na zajęciach wychowania fizycznego w szkole jest jedyną 

regularną formą aktywności fizycznej. Dzieje się tak w szczególności z powodu postępujących zmian cywili-

zacyjnych, które w wielu przypadkach prowadzą do wypierania aktywnych form spędzania wolnego czasu. 
Przekłada się to oczywiście na wzmożone występowanie poważnych problemów zdrowotnych – można by tu 

wymienić chociażby otyłość czy wady postawy. 

Ze względu na zalecenia sformułowane w toku wspomnianej kontroli można stwierdzić, że w pewnym 

zakresie problem podwyższonej absencji na zajęciach wychowania fizycznego wynika z niewłaściwych roz-
wiązań systemowych. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje między innymi na zjawisko marginalizowania zna-

czenia zajęć wychowania fizycznego, co prawdopodobnie po części wynika także z faktu, że nie jest to 

przedmiot egzaminacyjny. Stwierdzone w tym zakresie uchybienia dotykały średnio aż około 75% skontro-
lowanych podmiotów i polegały na przykład na tym, że w szkołach nie określono wymagań edukacyjnych na 

poszczególnych etapach edukacji, które wynikają z realizowanego programu nauczania wychowania fizycz-

nego, nie wskazywano sposobów rozpoznawania poziomu postępów, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, 
a także nie określano sposobu ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej z tego przedmiotu. Uchy-

bienia tego rodzaju przekładają się na możliwość dokonania obiektywnej oceny osiągnięć uczniów, dlatego 

też trudno się dziwić, że w badaniu ankietowym przeprowadzonym w trakcie kontroli aż 1/4 badanych (ucz-

niowie i rodzice) wyraziła opinię, że udział w zajęciach wychowania fizycznego nie miał wpływu na zwięk-
szenie sprawności fizycznej. Można w tym miejscu zaryzykować przypuszczenie, że ta grupa badanych nie 

traktuje zajęć wychowania fizycznego jako dobrodziejstwa, a raczej jako kolejny obowiązek. 

Do listy przywołanych uchybień dodać wypada występujące jeszcze w wielu szkołach problemy z zapew-
nieniem bezpiecznych warunków do prowadzenia zajęć (na przykład odpowiedni stan techniczny obiektów, 

sprzęt z atestem) oraz występujące w kontrolowanym okresie braki dotyczące wsparcia szkół i nauczycieli 

wychowania fizycznego w zakresie wdrażania treści kształcenia nowej podstawy programowej.  
W związku z tym zwracam się do Pani Minister z gorącym apelem o zainicjowanie, w ramach posiada-

nych kompetencji, odpowiednich działań w celu skutecznego przeciwdziałania zjawisku podwyższonej ab-

sencji na zajęciach wychowania fizycznego w szkołach. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




