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Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Coraz częściej powtarzaną w środowiskach eksperckich opinią jest ta, która mówi, że szkoły nie kwapią 

się do tworzenia atrakcyjnych ofert programowych dla uczniów uczęszczających na zajęcia wychowania 

fizycznego. Z tego też powodu spada zainteresowanie uczniów sportową edukacją. Pytani uczniowie twier-

dzą, że nauczyciele zbyt często wybierają tylko gry zespołowe oraz ćwiczenia gimnastyczne. Inne, atrakcyjne 

dla uczniów formy zajęć, na przykład bieganie, taniec, aerobik, jazda na łyżwach, pływanie lub jazda na nar-

tach czy też aktywna turystyka, stanowią mały procent wszystkich prowadzonych zajęć wychowania fizycz-

nego w szkołach. W latach szkolnych 2009/2010 oraz 2011/2012 nieobecność uczniów na lekcjach wycho-

wania fizycznego wynosiła 10% w szkołach podstawowych, 13% – w gimnazjach i 17% – w szkołach po-

nadgimnazjalnych. Praktyka pokazuje jednak, że odsetek uczniów nieobecnych na zajęciach i niećwiczących 

– z powodu braku stroju, zwolnień lekarskich i usprawiedliwień od rodziców – jest o wiele większy. 

Eksperci szukający przyczyny takiego stanu rzeczy zauważają, że współpraca pomiędzy resortami kompe-

tentnymi w tym zakresie, aby planować edukację sportową młodzieży, jest niewystarczająca. Dotychczasowa 

współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia w 

doskonaleniu wychowania fizycznego i sportu szkolnego, w tym w szczególności realizacji „Strategii rozwo-

ju sportu w Polsce do roku 2015”, była nieskoordynowana i niesystematyczna. Pani poprzedniczka, poprzed-

nia minister edukacji narodowej, nie współpracowała w sposób zadowalający z ministrem zdrowia podczas 

realizacji zaleceń zawartych w dokumencie „Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku 

nauczania”. MEN nie prowadziło bezpośrednich działań mających na celu wdrażanie rekomendacji zawar-

tych w tym dokumencie. O skali problemu świadczy fakt, że w roku szkolnym 2011/2012 zniekształcenia 

kręgosłupa i otyłość stwierdzono u 455 tysięcy 307 uczniów, co stanowi 10% populacji uczniów szkół pu-

blicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że MEN w bazie Systemu Informacji 

Oświatowej nie gromadzi danych dotyczących liczby uczniów, którzy korzystają z zajęć gimnastyki korek-

cyjnej. Brak wiedzy w tym obszarze działań jest wielką szkodą i wpływa na niekompletny proces programo-

wania zajęć wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół, jak uważają eksperci. 

Chcę zatem zapytać o kilka kwestii. 

1. Czy Pani Minister zamierza wzmóc współpracę z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Sportu i 

Turystyki? Jak Pani Minister zapatruje się na opinie, które wskazują na potrzebę podjęcia szerszej współpra-

cy między przywołanymi resortami w obszarze planowania zajęć wychowania fizycznego? 

2. Czy planowane jest utworzenie w ramach Systemu Informacji Oświatowej bazy danych dotyczących 

uczniów korzystających z gimnastyki korekcyjnej? Czy są jakiekolwiek argumenty stojące na przeszkodzie w 

procesie gromadzenia i analizowania takich danych? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 




