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wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,
Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych,
gimnazjach i liceach.
Sposób wdraŜania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach przygotowujących do zawodu będzie tematem odrębnej publikacji.
KaŜdy tom poświęcony jest odrębnej grupie zajęć. Zawiera on wszystkie fragmenty podstawy
programowej dotyczące tych zajęć oraz komentarze ekspertów, pozwalające lepiej zrozumieć
intencje twórców podstawy. PoniewaŜ poszczególne tomy adresowane są do róŜnych grup
nauczycieli, w kaŜdym tomie powtórzono części wstępne odpowiednich załączników podstawy programowej, skierowane do wszystkich nauczycieli.
WdraŜaniu w szkołach i przedszkolach nowej podstawy programowej towarzyszą jeszcze
inne zmiany w prawie oświatowym. Tych zmian, porządkujących edukacyjną rzeczywistość
od września 2009 r. jest sporo: to m.in. zmieniona ustawa o systemie oświaty, nowe rozporządzenie o ramowych planach nauczania (obowiązujące w szkołach publicznych), nowe
rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli, nowe zadania dla nauczycieli, wynikające
ze zmian w Karcie Nauczyciela, a takŜe kolejne podwyŜki płac nauczycieli. Dlatego kaŜdy
tom zawiera takŜe pewne informacje ogólne, związane ze zmianami programowymi i organizacyjnymi wchodzącymi do polskich szkół, wynikającymi z tych nowelizacji. Wszystkie
te zmiany mają uczynić polską szkołę bardziej skuteczną, przyjazną i nowoczesną.
Nowa podstawa programowa jest efektem zbiorowej refleksji duŜego zespołu uczonych,
metodyków, nauczycieli oraz pracowników systemu egzaminacyjnego. W swoich pracach
zespół ten korzystał z doświadczeń oraz dorobku twórców wcześniejszych podstaw, w tym
z projektu podstawy, który powstał w Instytucie Spraw Publicznych w 2005 roku. W trwających niemal trzy miesiące publicznych konsultacjach aktywnie uczestniczyły setki
respondentów. Twórcy podstawy wspierali się przy jej doskonaleniu dziesiątkami zamówionych recenzji najznamienitszych gremiów i towarzystw naukowych.
Szczególną rolę w pracach zespołu odegrali uczeni, którzy podjęli trud koordynowania prac
nad poszczególnymi obszarami tematycznymi podstawy programowej:
prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
prof. dr hab. Sławomir Jacek śurek – język polski i edukacja artystyczna,
dr Magdalena Szpotowicz – języki obce nowoŜytne,
dr hab. Jolanta Choińska-Mika – edukacja historyczna i obywatelska,
prof. dr hab. Ewa Bartnik – edukacja przyrodnicza,
prof. dr hab. Zbigniew Semadeni – edukacja matematyczna i techniczna,
prof. dr hab. Wojciech Przybylski – wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa.
Wszystkim uczestnikom tych prac składam niniejszym serdeczne podziękowanie.
KaŜda szkoła otrzyma co najmniej dwa wydrukowane komplety wszystkich tomów tej publikacji. Dalsze egzemplarze moŜna pobrać ze strony www.reformaprogramowa.men.gov.pl.
Na tej stronie moŜna teŜ znaleźć szereg informacji pomocnych przy organizowaniu zreformowanej szkolnej rzeczywistości, m.in. dotyczących stosowania nowych ramowych planów
nauczania. Jest tam takŜe dostępny wykaz wszystkich podręczników dopuszczonych do
uŜytku szkolnego, zgodnych z nową podstawą programową. Liczę, Ŝe wszystko to pomoŜe
nam razem zmieniać polską szkołę na lepsze.
Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej
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O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego
Zbigniew Marciniak

Dlaczego w polskich szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach nastąpią zmiany?
Szkole sprzyja stabilność. Czasem jednak okoliczności zewnętrzne sprawiają, Ŝe rozwiązania
przyjęte w obrębie systemu edukacji przestają być skuteczne, wbrew staraniom nauczycieli
oraz uczniów. Zachodzi wtedy potrzeba zaprojektowania i wdroŜenia zmian, które zapewnią
lepsze efekty kształcenia. Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia.
Na pierwszy rzut oka nie ma problemu. Najzdolniejsi polscy uczniowie odnoszą spektakularne sukcesy: wygrywają światowe zawody informatyczne, co roku przywoŜą nagrody z prestiŜowego Europejskiego Konkursu Młodych Naukowców oraz medale z międzynarodowych
olimpiad przedmiotowych. MoŜemy być takŜe zadowoleni z pilności polskich uczniów: nasz
kraj ma aktualnie (2009) najniŜszy w Europie odsetek uczniów, którzy porzucają szkołę przed
jej ukończeniem. Co więcej, Polska jest postrzegana na arenie międzynarodowej jako kraj,
który odniósł ogromny sukces edukacyjny: wprowadzenie gimnazjów, czyli wydłuŜenie o rok
powszechnego i obowiązkowego kształcenia ogólnego przyniosło zdecydowaną poprawę
efektów kształcenia w grupie uczniów najsłabszych – fakt ten został wiarygodnie potwierdzony przez międzynarodowe badania OECD PISA przeprowadzone w latach 2000, 2003
oraz 2006 na reprezentatywnej grupie 15-letnich uczniów.
Problem ujawnia się jednak juŜ w pierwszych tygodniach nauki, zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych, jak i wyŜszych. Nauczyciele i wykładowcy często ze zgrozą konstatują,
Ŝe duŜa część ich uczniów (studentów) ma fundamentalne braki w wykształceniu,
uniemoŜliwiające płynne kontynuowanie procesu nauczania. Powszechnie panuje opinia,
Ŝe efekty pracy polskiej szkoły znacznie się pogorszyły.
Co się stało?
Początek XXI wieku przyniósł zjawisko bezprecedensowego wzrostu aspiracji edukacyjnych
młodych Polaków. Jeszcze kilka lat temu tylko około 50% uczniów z kaŜdego rocznika podejmowało naukę w szkołach umoŜliwiających zdawanie matury. Dziś (2009), po ukończeniu
gimnazjum, takie szkoły wybiera ponad 80% uczniów. Spośród nich około 80% z powodzeniem zdaje maturę i w znakomitej większości przekracza progi uczelni. W rezultacie, co drugi
Polak w wieku 19-24 lata studiuje, zaś liczba studentów w Polsce, w ciągu zaledwie kilku lat,
wzrosła aŜ pięciokrotnie.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest obecność w szkołach kończących się maturą, a później w murach wyŜszych uczelni, duŜej grupy młodzieŜy, która dawniej kończyła swoją edukację na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. W szczególności, z powodów czysto statystycznych, obniŜył się średni poziom uzdolnień populacji młodych ludzi, aspirujących do
zdobycia wyŜszego wykształcenia.

System edukacji – zarówno oświata, jak i szkolnictwo wyŜsze – nie mogą pozostać obojętne
wobec tak istotnej zmiany. ZałoŜenie, Ŝe ponad 80% rocznika potrafi skutecznie i równie
szybko nauczyć się tego wszystkiego, co było zaplanowane dla zdolniejszych 50%, jest źródłem paradoksu: pomimo nie mniejszego niŜ dawniej wysiłku wkładanego przez nauczycieli
oraz zwiększonego zainteresowania uczniów zdobyciem wyŜszego wykształcenia, polskiej
szkole nie udaje się osiągnąć satysfakcjonujących efektów kształcenia.
Co moŜna zrobić?
MoŜliwe są dwa zasadniczo róŜne rozwiązania tego problemu. Pierwsze z nich polega na zachowaniu systemu edukacji w niezmienionym kształcie i podniesieniu poprzeczki przy
rekrutacji do szkół kończących się maturą oraz na studia. Wtedy jednak nastąpi drastyczne
obniŜenie odsetka młodzieŜy uzyskującej wykształcenie wyŜsze.
Rozwiązanie to zostało powszechnie odrzucone w krajach demokratycznych, które znalazły
się wcześniej w podobnej sytuacji. W państwach, w których decyzje kluczowe dla społeczności lokalnych oraz w skali państwa podejmuje się w drodze głosowania, dbałość o poziom
wiedzy najsłabiej wykształconych obywateli jest równie waŜna jak kształcenie elit. Dlatego
zwycięŜa pogląd, Ŝe o poziomie wykształcenia współczesnego społeczeństwa świadczy nie
tyle średni, co minimalny akceptowalny poziom wykształcenia. Konsekwentnie, zachęca się
młodych ludzi do jak najdłuŜszego korzystania z usług systemu edukacji i ustawia się na ich
drodze kolejne progi łagodnie narastających wymagań. Przykładem takiej polityki jest tzw.
Proces Boloński, w zamyśle rozkładający studia na większości kierunków na dwa etapy:
łatwiejszy i bardziej masowy etap licencjacki oraz następujący po nim bardziej wymagający
etap magisterski.
Inną moŜliwą odpowiedzią na problem zaspokojenia zwiększonych aspiracji młodego pokolenia jest odpowiednio zaprojektowana reforma programowa. Planując tę reformę naleŜy
uwzględnić jeszcze jedną waŜną okoliczność. Dziś szkoła usiłuje dwukrotnie zrealizować
pełny cykl kształcenia ogólnego: po raz pierwszy w gimnazjum i po raz drugi w szkole
ponadgimnazjalnej, kończącej się maturą. Zapewne wbrew intencjom autorów starej podstawy programowej, praktyka zatarła róŜnicę między tymi cyklami. Potwierdzenia tej tezy
dostarcza porównanie podręczników gimnazjalnych z podręcznikami licealnymi dla poziomu
podstawowego: dla wielu przedmiotów trudno dostrzec między nimi istotną róŜnicę. To zapewne wpływ tradycji: przy bardzo ogólnie sformułowanej podstawie programowej wielu nauczycieli – zarówno gimnazjalnych, jak i licealnych – odruchowo wypełnia ją tradycyjnym
zakresem treści nauczania ukształtowanym w czasach, gdy zręby wiedzy ogólnej budowaliśmy w czteroletnich liceach − usiłują pomieścić te treści w trzyletnim cyklu edukacyjnym. To
moŜe się udać tylko w najzdolniejszych klasach; w pozostałych skutkuje to zbyt pospiesznym,
a stąd powierzchownym omawianiem kolejnych tematów.
Przedmiotem, na którego przykładzie szczególnie wyraźnie widać niepowodzenie planu dwukrotnej realizacji trzyletniego cyklu kształcenia jest historia. W obu cyklach brakuje czasu na
realizację ostatniego chronologicznie działu historii: w pierwszym na przeszkodzie staje egzamin gimnazjalny; w drugim – matura. Prowadzi to do powszechnie dostrzeganej, Ŝenującej
niewiedzy uczniów w zakresie najnowszej historii Polski. Inne przedmioty nauczania nie
mają struktury chronologicznej, więc ich sytuacja jest faktycznie jeszcze gorsza – luki w wiedzy rozkładają się w sposób przypadkowy.

Co zatem naleŜy uczynić?
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, Ŝe jedyną moŜliwą odpowiedzią na statystycznie
niŜszy średni poziom uzdolnień uczniów w szkołach kończących się maturą jest obniŜenie
oczekiwań w stosunku do absolwentów. Jest jasne, Ŝe wyzwania, które postawi przed nimi
Ŝycie nie będą przecieŜ mniejsze niŜ dzisiaj.
Zamiast tego naleŜy potraktować czas nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej,
jako spójny programowo, sześcioletni (a w technikum nawet siedmioletni) okres kształcenia.
W okresie tym w pierwszej kolejności wyposaŜymy uczniów we wspólny, solidny fundament
wiedzy ogólnej, po czym znacznie pogłębimy tę wiedzę w zakresie odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom kaŜdego ucznia. Warto wiedzieć, Ŝe taka organizacja procesu kształcenia została zastosowana w podobnych okolicznościach w wielu
krajach świata. Idea ta była takŜe obecna w tzw. reformie Jędrzejewicza w latach trzydziestych XX wieku.
Aby umoŜliwić wszystkim uczniom solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej, jego realizacja będzie rozciągnięta na trzy lata gimnazjum oraz część czasu nauki kaŜdej
szkoły ponadgimnazjalnej. Pozwoli to na wolne od pośpiechu omówienie wszystkich podstawowych tematów w zakresie klasycznego kanonu przedmiotów. Na przykład, gimnazjalny
kurs historii skończy się na I wojnie światowej, zaś kurs historii najnowszej znajdzie naleŜny
przydział czasu w szkole ponadgimnazjalnej. Ponadto dłuŜszy czas przeznaczony na naukę
kaŜdego przedmiotu pozwoli nauczycielom głębiej wejść w kaŜdy temat.
Podczas nauki w liceum lub technikum uczeń będzie kontynuował aŜ do matury naukę
w zakresie obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języków obcych
i matematyki. Oprócz tego kaŜdy uczeń wybierze kilka przedmiotów (moŜe wybrać takŜe
spośród wymienionych wyŜej), których będzie się uczył w zakresie rozszerzonym w znacznie
większej niŜ obecnie liczbie godzin. Taka organizacja procesu nauczania pozwoli uczniom
w kaŜdym z wybranych przedmiotów osiągnąć poziom, którego oczekiwaliśmy od absolwentów liceów w latach ich świetności.
Oprócz tego, w trosce o harmonijny i wszechstronny rozwój, kaŜdy uczeń liceum – o ile nie
wybierze rozszerzonego kursu historii – aŜ do matury będzie miał przedmiot historia i społeczeństwo. Zajęcia te będą pogłębiały wiedzę uczniów z historii powszechnej w ujęciu problemowym oraz rozbudzały ich zainteresowanie losami Polski i Polaków. Podobnie, dla uczniów
niewybierających zajęć rozszerzonych z geografii, biologii, fizyki czy chemii obowiązkowy
będzie przedmiot przyroda, przedstawiający w ujęciu problemowym syntezę wiedzy z nauk
przyrodniczych.
Zatem, niezaleŜnie od indywidualnych wyborów zajęć rozszerzonych, kaŜdy licealista będzie
umiał odpowiednio wiele zarówno z zakresu nauk humanistycznych, jak i matematycznoprzyrodniczych. Ponadto, będzie posiadał istotnie pogłębioną – w stosunku do stanu obecnego
– wiedzę z kilku wybranych przedmiotów.
Jak to opisuje nowa podstawa programowa?
Minister edukacji określa zakres celów oraz treści kształcenia w rozporządzeniu o podstawie
programowej kształcenia ogólnego. Podstawa programowa precyzyjnie określa, czego szkoła
jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na kaŜdym etapie kształcenia,
zachęcając jednocześnie do wzbogacania i pogłębiania treści nauczania. Autorzy podstawy
dołoŜyli wszelkich starań, by zdefiniowany w niej zakres treści był moŜliwy do opanowania
przez takiego ucznia.

PoniewaŜ celem reformy programowej jest poprawa efektów kształcenia, forma podstawy
programowej równieŜ jest temu podporządkowana: wiadomości oraz umiejętności, które
uczniowie mają zdobyć na kolejnych etapach kształcenia wyraŜone są w języku wymagań.
Wyodrębniono takŜe, w postaci wymagań ogólnych, podstawowe cele kształcenia dla
kaŜdego przedmiotu nauczania. Wskazują one na umiejętności wysokiego poziomu (np.
rozumowanie w naukach ścisłych i przyrodniczych), których kształtowanie jest najwaŜniejszym zadaniem nauczyciela kaŜdego przedmiotu.
Nowa podstawa programowa przywiązuje teŜ bardzo duŜą wagę do wychowania, a w szczególności do kształtowania właściwych postaw uczniów. PoniewaŜ jest to zadaniem kaŜdego
nauczyciela, opis kształtowanych postaw znalazł swoje miejsce we wstępach załączników
podstawy.
Jak tworzyć program wychowawczy szkoły?
Kształtowanie postaw, przekazywanie wiadomości oraz rozwijanie umiejętności stanowią
wzajemnie uzupełniające się wymiary pracy nauczyciela. Aspekt wychowawczy pracy szkoły
powinien być ujęty w formie szkolnego programu wychowawczego.
Konstruowany w szkole program wychowawczy powinien:
- być spójny z programami nauczania,
- uwzględniać kształtowanie postaw uczniów,
- być tworzony z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli,
- być osadzony w tradycji szkoły i lokalnej społeczności.
Opracowując program wychowawczy szkoły naleŜy:
- uwzględnić wartości szczególnie waŜne dla społeczności szkolnej,
- sformułować cele, jakie sobie stawiamy,
- określić zadania, które chcemy zrealizować,
- określić, kto te zadania będzie realizował.
Punktem wyjścia do tworzenia szkolnego programu wychowawczego powinna być diagnoza
problemów wychowawczych występujących w danej szkole. Diagnoza ta moŜe być oparta na
ankietach, wywiadach, rozmowach z uczniami, nauczycielami, rodzicami itp. Wnikliwa
i kompetentna analiza zebranych informacji pozwoli zidentyfikować zakres zagadnień, które
powinny koniecznie znaleźć się w szkolnym programie wychowawczym. W przygotowywaniu programu wychowawczego moŜe być takŜe pomocne określenie oczekiwanej sylwetki
absolwenta, wyznaczającej kierunek pracy wychowawczej szkoły.
Szkolny program wychowawczy charakteryzować mają:
- wypracowane przez społeczność szkolną wartości,
- tradycja szkolna, obyczaje i uroczystości,
- zagadnienia lub problemy, których rozwiązanie jest najwaŜniejsze z punktu widzenia
środowiska: uczniów, rodziców i nauczycieli.
Realizacja szkolnego programu wychowawczego, skuteczność stosowanych metod i środków,
powinna być systematycznie monitorowana.

Jak poprzez ocenianie skutecznie motywować uczniów?
Podstawa programowa formułuje wymagania edukacyjne wobec uczniów kończących kolejne
etapy kształcenia.
KaŜdy uczeń jest oceniany na co dzień, w trakcie całego roku szkolnego przez swoich
nauczycieli. Właściwie stosowana bieŜąca ocena uzyskiwanych postępów pomaga uczniowi
się uczyć, gdyŜ jest formą informacji zwrotnej przekazywanej mu przez nauczyciela. Powinna
ona informować ucznia o tym, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić
oraz jak ma dalej pracować. Taka informacja zwrotna daje uczniom moŜliwość racjonalnego
kształtowania własnej strategii uczenia się, a zatem takŜe poczucie odpowiedzialności za
swoje osiągnięcia. Ocenianie bieŜące powinno być poprzedzone przekazaniem uczniowi kryteriów oceniania, czyli informacji, co będzie podlegało ocenie i w jaki sposób ocenianie
będzie prowadzone.
Ponadto nauczyciele powinni ustalić kryteria, na podstawie których będą oceniać uczniów na
koniec roku szkolnego. Muszą to robić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wreszcie, pod koniec nauki w szkole podstawowej, w gimnazjum oraz w liceum uczeń jest
poddawany zewnętrznej ocenie przeprowadzanej przez państwowy system egzaminacyjny.
Zarówno ocenianie wewnątrzszkolne – bieŜące oraz na koniec roku – jak i ocenianie
zewnętrzne odwołuje się do wymagań, sformułowanych w podstawie programowej.
Jak ma wyglądać edukacja uczniów najmłodszych?
Nowa podstawa poświęca szczególną uwagę kształceniu dzieci w wieku przedszkolnym oraz
najmłodszych uczniów. Przypomnijmy, Ŝe juŜ od 2002 r. wszystkie polskie sześciolatki są
objęte obowiązkową edukacją – uczą się w tzw. „zerówkach”. W pierwotnym zamyśle
zerówki były zaprojektowane jako zajęcia przedszkolne, przygotowujące dzieci do pójścia do
szkoły. Jednak współczesne polskie sześciolatki, podobnie jak ich rówieśnicy w większości
krajów Europy, coraz wcześniej wykazują dojrzałość do podjęcia nauki oraz duŜą ciekawość
poznawczą. Owocuje to tym, Ŝe zajęcia w oddziałach zerowych w sposób naturalny wkraczają w obszar zadań typowo szkolnych: nierzadko dzieci rozpoczynają tu naukę czytania,
pisania i liczenia. JednakŜe te fundamentalne dla powodzenia dalszej edukacji procesy powinny być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem dziecka w wychowaniu przedszkolnym.
Ponadto procesy te wymagają czasu nauki dłuŜszego niŜ jeden rok – nie jest korzystne przerywanie ich, wywołane koniecznością przejścia dziecka do „prawdziwej” szkoły i zmianą
nauczyciela prowadzącego. Dlatego polska szkoła dojrzała do tego, by objąć opieką i nauką
takŜe dzieci sześcioletnie.
Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą, by w łagodny
sposób wprowadzić ich w świat szkoły. Ten cel przyświecał twórcom nowej podstawy
programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, opisującej jak przedszkole przygotowuje dziecko do podjęcia nauki szkolnej.
Jakie nastąpią zmiany w organizacji pracy szkoły?
Od roku szkolnego 2009/2010 – rok po roku, przez sześć lat – począwszy od pierwszej klasy
szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, wprowadzana jest nowa podstawa
programowa kształcenia ogólnego i nowe podręczniki. Oprócz tego wchodzą w Ŝycie inne
zmiany bardzo istotne dla organizacji pracy szkół.

Kalendarz wdraŜania zmian programowych
Rok szkolny

Zreformowane nauczanie w klasach

2009/2010

I SP

I Gimnazjum

2010/2011

II SP

II Gimnazjum
III Gimnazjum

2011/2012

III SP

2012/2013

IVSP

IL

IT

I ZSZ

2013/2014

V SP

II L

II T

II ZSZ

VI SP

III L

III T

III ZSZ

Sprawdzian
dostosowany
do nowej
podstawy
programowej

Egzamin
maturalny
dostosowany
do nowej
podstawy
programowej
IV T

I LU

2014/2015

2015/2016

Egzamin gimnazjalny dostosowany
do nowej podstawy programowej

2016/2017

II LU

SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum,
ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa, LU – liceum uzupełniające
Rok 2012 – pierwsi absolwenci gimnazjum z kształceniem opartym na nowej
podstawie programowej
Rok 2015 – pierwsi absolwenci szkoły podstawowej i liceów z kształceniem opartym
na nowej podstawie programowej
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) dyrektor szkoły,
po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, moŜe postanowić o realizacji nowej podstawy programowej wychowania fizycznego, począwszy od 1 września 2009 r., we wszystkich
klasach.
Nauczyciele – na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela – mają obowiązek, poza
swoim pensum, przepracować co najmniej jedną godzinę tygodniowo z uczniami w sposób
wychodzący naprzeciw ich indywidualnym potrzebom – udzielając im pomocy w przezwycięŜaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań.
Najistotniejszą zmianą w ramowym planie nauczania jest nieokreślanie liczby godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
Zamiast tego określone zostały minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację
podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu

kształcenia. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat
zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niŜ wymienione w ramowym planie nauczania,
a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.
Dzięki takiemu opisaniu godzin nauczania poszczególnych przedmiotów pojawia się moŜliwość bardziej elastycznego niŜ do tej pory planowania roku szkolnego. Dyrektor szkoły moŜe
planować rok szkolny nierytmicznie, decydując o róŜnej organizacji pracy szkoły w niektóre
dni czy tygodnie. MoŜliwość nierównomiernego rozłoŜenia godzin w trakcie roku szkolnego
moŜna wykorzystać równieŜ dla zorganizowania całych dni nauki poza szkołą. Godziny tak
zaplanowanych zajęć mogą być doliczone do czasu racy uczniów przeznaczonego na konkretny przedmiot oraz do pensum realizowanego przez nauczyciela. Oczywiście doliczamy
godziny spędzone z uczniami na faktycznych zajęciach dydaktycznych – niezaleŜnie od tego,
czy były prowadzone w klasie, czy poza szkołą – ale nie czas dojazdu lub noclegu.
Czas pracy nauczyciela, zarówno w wypadku realizowania tych pojedynczych, dodatkowych
godzin, wynikających z Karty Nauczyciela, jak i wywiązywania się z tygodniowego pensum
– szczególnie przy zastosowaniu w szkole nierytmicznej organizacji roku szkolnego – musi
być odpowiednio rozliczany.
Więcej wolności w organizacji pracy szkół oraz więcej odpowiedzialności za precyzyjniej
opisane efekty końcowe to podstawowe idee wchodzących zmian.
Jakie i dlaczego zmiany organizacyjne w wychowaniu fizycznym?
Zajęcia wychowania fizycznego muszą odbywać się w odpowiednich warunkach: w sali gimnastycznej lub w sali dostosowanej do zajęć ruchowych, a w dni pogodne na boisku szkolnym
lub w terenie. MoŜna takŜe korzystać z innych obiektów sportowych, na przykład z pływalni.
Aby te warunki zagwarantować, naleŜy zajęcia te, nawet na etapie edukacji wczesnoszkolnej,
wyodrębnić w planie zajęć wraz ze wskazaniem miejsca, gdzie mają się odbywać. JuŜ na
pierwszym etapie edukacyjnym prowadzenie zajęć wychowania fizycznego moŜe być w części
powierzone specjalistom, na przykład w celu prowadzenia ćwiczeń profilaktycznokorekcyjnych.
Zajęcia ruchowe począwszy od IV klasy szkoły podstawowej powinny odbywać się częściowo w grupach zainteresowań – zgodnie z wyborem dokonanym przez ucznia. Potrzebne
jest, szczególnie w większych szkołach, opracowanie regulaminu zapisów na oferowane przez
szkołę do wyboru zajęcia sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub taneczne. Na wszelkich
zajęciach wychowania fizycznego liczebność grupy moŜe wynosić od 12 do 26 uczniów.
W celu jak najlepszej realizacji wymagań określonych w podstawie programowej, szkoła
powinna rozwijać własną ofertę programową uwzględniającą zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne
i pozaszkolne. Warto przy tym uwzględniać lokalne tradycje oraz oczekiwania młodzieŜy.
Oferta zajęć wychowania fizycznego do wyboru powinna uwzględniać zróŜnicowany poziom
sprawności fizycznej uczniów. Część tych zajęć, zwłaszcza tych o charakterze rekreacyjnym
i turystycznym, powinna być dostępna dla tej grupy młodzieŜy, która z powodów zdrowotnych nie uczestniczy w tradycyjnych lekcjach wychowania fizycznego. Aby uczeń faktycznie
mógł wybrać najbardziej interesującą go formę aktywności fizycznej, wskazane jest optymalne powiązanie oferty tych zajęć z tygodniowym planem lekcji.
Szczególnie waŜne jest włączenie do szkolnej oferty instytucji samorządowych i stowarzyszeń związanych ze sportem i rekreacją: miejskich i gminnych Ośrodków Sportu i Rekreacji,
PTTK, Domów Kultury i klubów sportowych. Dzięki dobrej współpracy szkół z tymi organizacjami moŜliwe jest istotne wzbogacenie oferty dla uczniów. Równocześnie mamy okazję
pokazania, Ŝe aktywność sportowa nie ogranicza się do działań na terenie szkoły. W ten

sposób kształtujemy nawyki korzystania z aktywnych form rekreacji i pokazujemy, jak
w praktyce działają instytucje związane ze sportem zarówno wyczynowym, jak i sportem dla
wszystkich (tzw. „sportem masowym”).
Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego – niezaleŜnie od ich formy – naleŜy przestrzegać zasady pełnej odpowiedzialności szkoły za zgodny z obowiązującymi przepisami
przebieg zajęć, kwalifikacje prowadzących oraz bezpieczeństwo uczniów. Ponadto, powinny
być jasno określone zasady uwzględniania efektów uczestnictwa w pozaszkolnych zajęciach
z wychowania fizycznego przy ocenianiu ucznia z wychowania fizycznego.
W nowej podstawie programowej znacznie silniej niŜ dotychczas zarysowano związki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
O tym m.in. jak dbać o bezpieczeństwo na imprezach masowych, jak udzielać pierwszej pomocy, jak zachowywać się w trakcie róŜnych zagroŜeń, uczeń ma dowiadywać się w trakcie
zajęć edukacji dla bezpieczeństwa, prowadzonych w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia te zastępują realizowane dawniej tylko w szkołach średnich przysposobienie
obronne. Do prowadzenia obu tych rodzajów zajęć trzeba mieć te same kwalifikacje. Ich
obecność juŜ od gimnazjum świadczy o rosnącym znaczeniu i randze tematu bezpieczeństwa.

Część wstępna podstawy programowej dla szkoły podstawowej
Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie
wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny,
emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne:
1) I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej.
Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów,
zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich
doświadczeniom uczniów;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Do najwaŜniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego
w szkole podstawowej naleŜą:
1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia,
wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umoŜliwiającym zdobywanie
wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w Ŝyciu
społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w Ŝyciu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach
empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno
w mowie, jak i w piśmie;
5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym takŜe dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata,
odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
7) umiejętność pracy zespołowej.
Jednym z najwaŜniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.
Wypełnianie tego zadania naleŜy do obowiązków kaŜdego nauczyciela.
WaŜnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róŜnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z róŜnych przedmiotów.
Realizację powyŜszych celów powinna wspomagać dobrze wyposaŜona biblioteka szkolna,
dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów
multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów
biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego
przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji.
PoniewaŜ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w Ŝyciu
społecznym, jak i indywidualnym, kaŜdy nauczyciel powinien poświęcić duŜo uwagi edukacji
medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.
WaŜnym zadaniem szkoły podstawowej jest takŜe edukacja zdrowotna, której celem jest
kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość,
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
W rozwoju społecznym bardzo waŜne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a takŜe postawy poszanowania dla innych
kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej
dyskryminacji.
Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole podstawowej opisane są, zgodnie
z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia1). Cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności
uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy,
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
1)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich
ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie (2008/C111/01).

2) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym;
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program
profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak
i kaŜdego nauczyciela.
Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują równieŜ działania
opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju kaŜdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i moŜliwości. Uczniom
z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
nauczanie dostosowuje się ponadto do ich moŜliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia
się.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli się na dwa etapy
edukacyjne: I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego oraz II etap edukacyjny,
obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej, podczas którego realizowane są następujące
przedmioty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
2)

3)

język polski;
język obcy nowoŜytny;
muzyka;
plastyka;
historia i społeczeństwo;
przyroda;
matematyka;
zajęcia komputerowe;
zajęcia techniczne;
wychowanie fizyczne;
wychowanie do Ŝycia w rodzinie2);
etyka;
język mniejszości narodowej lub etnicznej3);
język regionalny – język kaszubski3).

Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do Ŝycia w rodzinie określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących
wiedzy o Ŝyciu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości
rodziny, Ŝycia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845 oraz z 2002 r. Nr 121,
poz. 1037).
Przedmiot język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz przedmiot język regionalny – język kaszubski jest
realizowany w szkołach (oddziałach) z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub etnicznych oraz
języka regionalnego – języka kaszubskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki
publiczne zadań umoŜliwiających podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej, etnicznej i językowej
uczniów naleŜących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579).

Część wstępna podstawy programowej dla gimnazjum i liceum
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń kontynuuje kształcenie ogólne na III i IV etapie
edukacyjnym. III etap edukacyjny realizowany jest w gimnazjum, zaś IV etap edukacyjny
realizowany jest w szkole ponadgimnazjalnej.
Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch róŜnych
szkołach, tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia,
umoŜliwiający zdobycie zróŜnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe Ŝycie.
Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad,
teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Do najwaŜniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego
na III i IV etapie edukacyjnym naleŜą:
1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania
tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju
osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w Ŝyciu
codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a takŜe formułowania wniosków
opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno
w mowie, jak i w piśmie;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno
-komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
Jednym z najwaŜniejszych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest kontynuowanie
kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie
zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania naleŜy do obowiązków kaŜdego
nauczyciela.
WaŜnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do
Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do
nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róŜnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach
z róŜnych przedmiotów.
Realizację powyŜszych celów powinna wspomagać dobrze wyposaŜona biblioteka szkolna,
dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów
multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów
biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego

przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji.
PoniewaŜ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarówno w Ŝyciu
społecznym, jak i indywidualnym, kaŜdy nauczyciel powinien poświęcić duŜo uwagi edukacji
medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.
WaŜnym celem działalności szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest skuteczne nauczanie
języków obcych. Bardzo waŜne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia,
które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Zajęcia z języków obcych nowoŜytnych prowadzone są na następujących poziomach:
1) na III etapie edukacyjnym:
a) na poziomie III.0 – dla początkujących,
b) na poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego;
2) na IV etapie edukacyjnym:
a) na poziomie IV.0 – dla początkujących,
b) na poziomie IV.1 – dla kontynuujących naukę:
– w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań poziomu III.0
dla III etapu edukacyjnego,
– w zakresie rozszerzonym – na podbudowie wymagań poziomu III.1
dla III etapu edukacyjnego,
c) na poziomie IV.2 – dla oddziałów dwujęzycznych.
Szkoła powinna teŜ poświęcić duŜo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych – zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej. Kształcenie w tym zakresie
jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy.
WaŜnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest takŜe edukacja zdrowotna,
której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz
umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów
postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek
dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
W rozwoju społecznym bardzo waŜne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a takŜe postawy poszanowania dla innych
kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.
Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na III i IV etapie edukacyjnym opisane są,
zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia4). Cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane
umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy,
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
4)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich
ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie (2008/C111/01).

2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym;
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i kaŜdego
nauczyciela.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju kaŜdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i moŜliwości. Nauczanie
uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, dostosowuje się do ich moŜliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.
Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów takŜe wiadomości i umiejętności
zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Strategia uczenia się przez całe Ŝycie wymaga umiejętności podejmowania waŜnych decyzji –
poczynając od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz
poszerzania swoich kwalifikacji, aŜ do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu.
Łącznie III i IV etap edukacyjny zapewniają wspólny i jednakowy dla wszystkich zasób
wiedzy w zakresie podstawowym. Na IV etapie edukacyjnym moŜliwe jest ponadto kształcenie w zakresie rozszerzonym o istotnie szerszych wymaganiach w stosunku do zakresu
podstawowego.
Na IV etapie edukacyjnym przedmioty mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub
w zakresie rozszerzonym:
1) tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do
Ŝycia w rodzinie, etyka;
2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:
a) język polski, język obcy nowoŜytny na poziomie IV.1, matematyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny – język kaszubski; uczeń
realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują takŜe wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego);
b) historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony
stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym);
3) tylko w zakresie rozszerzonym – przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, język
łaciński i kultura antyczna, filozofia.
Szkoła ma obowiązek zadbać o wszechstronny rozwój kaŜdego ucznia i dlatego dla uczniów,
którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,
który poszerza ich wiedzę w zakresie nauk humanistycznych oraz kształtuje postawy obywatelskie. Natomiast dla uczniów, którzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym
z przedmiotów humanistycznych przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupełniający
przyroda, który poszerza ich wiedzę w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Szkoła ma obowiązek przygotować uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, takŜe
poprzez umoŜliwianie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych. Dlatego na III
i IV etapie edukacyjnym uczniowie mogą wybrać przedmioty uzupełniające:
1) na III etapie edukacyjnym – zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne;
2) na IV etapie edukacyjnym – zajęcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce.
Przedmioty nauczane na III i IV etapie edukacyjnym
Nazwa przedmiotu

III etap edukacyjny

Język polski
Języki obce nowoŜytne
Wiedza o kulturze
Muzyka
Historia muzyki
Plastyka
Historia sztuki
Język łaciński i kultura antyczna
Filozofia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy przedsiębiorczości
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie do Ŝycia w rodzinie2)
Etyka
Język mniejszości narodowej lub etnicznej3)
Język regionalny – język kaszubski3)

■
■

2)

3)

IV etap edukacyjny
zakres
zakres
podstawowy
rozszerzony
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do Ŝycia w rodzinie określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia
12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o Ŝyciu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, Ŝycia w fazie prenatalnej oraz
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz.
756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1037).
Przedmiot język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz przedmiot język regionalny – język kaszubski jest realizowany
w szkołach (oddziałach) z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub etnicznych oraz języka regionalnego – języka
kaszubskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umoŜliwiających podtrzymywanie
poczucia toŜsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów naleŜących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579).

Przedmioty uzupełniające nauczane na III i IV etapie edukacyjnym
Nazwa przedmiotu
Zajęcia artystyczne

III etap edukacyjny
■

IV etap edukacyjny
■

Historia i społeczeństwo

■

Ekonomia w praktyce

■

Przyroda

■
■

Zajęcia techniczne

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I etap edukacyjny: klasy I-III

Treści nauczania – klasa I szkoły podstawowej
Wychowanie fizyczne. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna.
Uczeń kończący klasę I:
1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;
2) potrafi:
a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,
b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,
c) wykonywać ćwiczenia równowaŜne;
3) dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;
4) wie, Ŝe choroby są zagroŜeniem dla zdrowia i Ŝe moŜna im zapobiegać poprzez:
szczepienia ochronne, właściwe odŜywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;
5) wie, Ŝe nie moŜe samodzielnie zaŜywać lekarstw i stosować środków chemicznych
(np. środków czystości, środków ochrony roślin);
6) wie, Ŝe dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.
Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci
niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich moŜliwości.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę III:
1) w zakresie sprawności fizycznej:
a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka
kręgosłupa;
2) w zakresie treningu zdrowotnego:
a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót
w przód,
b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóŜ i obunóŜ nad niskimi
przeszkodami,
c) wykonuje ćwiczenia równowaŜne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;
3) w zakresie sportów całego Ŝycia i wypoczynku:
a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
b) jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach,
c) bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
d) wie, jak naleŜy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z poraŜkami w miarę swoich moŜliwości;
4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:
a) dba o higienę osobistą i czystość odzieŜy,
b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odŜywianie się oraz aktywność
fizyczna,
c) wie, Ŝe nie moŜe samodzielnie zaŜywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,
d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,
e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych;
posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
f) potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo
zwrócić się o pomoc w sytuacji zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI
Wychowanie fizyczne. Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były na boisku, w sali
gimnastycznej itp. Czas realizacji tego obszaru kształcenia ma być przeznaczony na rozwijanie sprawności fizycznej uczniów.

PODSTAWA PROGRAMOWA
PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE
II etap edukacyjny: klasy IV-VI

Cele kształcenia – wymagania ogólne
Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym
ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia:
1) udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport;
2) stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej;
3) poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego. Uczeń:
1) wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera;
2) wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę
mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki;
3) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki;
4) ocenia własną postawę ciała.
2. Trening zdrowotny. Uczeń:
1) mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku;
2) wymienia zasady i metody hartowania organizmu;
3) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne
oraz ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
4) wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, skoku i rzutu;
5) wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył;
6) wykonuje prosty układ gimnastyczny.
3. Sporty całego Ŝycia i wypoczynek. Uczeń:
1) organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, stosując
przepisy w formie uproszczonej;
2) stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, prowadzenie
piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut
piłki do kosza, rzut i strzał piłki do bramki, odbicie piłki oburącz sposobem
górnym;
3) omawia zasady aktywnego wypoczynku.

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:
1) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia;
2) korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych;
3) stosuje zasady samoasekuracji;
4) omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach;
5) omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem;
6) dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zaleŜności od miejsca zajęć
oraz warunków atmosferycznych.
5. Sport. Uczeń:
1) wyjaśnia, dlaczego naleŜy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji
sportowej;
2) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę;
3) wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania.
6. Taniec. Uczeń:
1) wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki; wyjaśnia, jak naleŜy
zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI
Wychowanie fizyczne pełni waŜne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności
fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego Ŝycia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej
uczniów.
Wymagania szczegółowe odnoszą się do zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym
w ramach następujących bloków tematycznych:
1) diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego;
2) trening zdrowotny;
3) sporty całego Ŝycia i wypoczynek;
4) bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista;
5) sport;
6) taniec.
Szkoła, uwzględniając te wymagania, powinna rozwijać własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
W realizacji zajęć naleŜy odwoływać się do wiedzy dotyczącej biologii człowieka, zapobiegania chorobom oraz umiejętności psychospołecznych, uzyskanych w nauce innych przedmiotów.
Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej wymagań szczegółowych, które naleŜy traktować jako wskaźniki rozwoju dyspozycji osobowych niezbędnych do:
1) uczestniczenia w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej, a takŜe po jej zakończeniu;

2)
3)
4)

inicjowania i współorganizowania aktywności fizycznej;
dokonywania wyboru całoŜyciowych form aktywności fizycznej;
kształtowania prozdrowotnego stylu Ŝycia oraz dbałości o zdrowie.

Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie
przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie zalecane
są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym. Szkoła
powinna takŜe zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów
umiejętności i wiadomości oraz rozwinięcia sprawności określonych w podstawie programowej.

PODSTAWA PROGRAMOWA
PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE
III etap edukacyjny: gimnazjum

Cele kształcenia – wymagania ogólne
Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne
oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem, w szczególności:
1) umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w
okresie dojrzewania;
2) gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności
fizycznej oraz ich organizacji;
3) zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem;
4) umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:
1)
2)
3)
4)

wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości;
ocenia poziom własnej aktywności fizycznej;
wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w
okresie dojrzewania płciowego;
wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się
i uŜywania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.

2. Trening zdrowotny. Uczeń:
1)
2)

omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego;
wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie;

3)
4)
5)

6)
7)
8)

omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania róŜnych form aktywności
fizycznej w kolejnych okresach Ŝycia człowieka;
przeprowadza rozgrzewkę;
opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności
motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn
górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a takŜe
ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym;
planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny;
wybiera i pokonuje trasę crossu.

3. Sporty całego Ŝycia i wypoczynek. Uczeń:
1)
2)
3)

stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend
i bekhend, zwody;
ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;
wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliŜszej okolicy, które moŜna
wykorzystać do aktywności fizycznej.

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:
1)
2)
3)
4)

wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;
wskazuje zagroŜenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;
demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o róŜnej
wielkości i róŜnym cięŜarze;
wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie
w okresie dojrzewania.

5. Sport. Uczeń:
1)
2)
3)
4)

planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „kaŜdy
z kaŜdym”;
pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;
wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski;
stosuje zasady „czystej gry”: niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i poraŜki.

6. Taniec. Uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ
tańca.
7. Edukacja zdrowotna. Uczeń:
1)

2)

wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie
i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które moŜe mieć
wpływ;
wymienia zachowania sprzyjające i zagraŜające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym
polega i od czego zaleŜy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia;

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi naleŜy pracować;
omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;
omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;
wyjaśnia, w jaki sposób moŜe dawać i otrzymywać róŜnego rodzaju wsparcie
społeczne;
wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady;
omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, naduŜywaniem alkoholu i uŜywaniem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnia,
dlaczego i w jaki sposób naleŜy opierać się presji oraz namowom do uŜywania
substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.

PODSTAWA PROGRAMOWA
PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE
IV etap edukacyjny: liceum – tylko zakres podstawowy
Cele kształcenia – wymagania ogólne
Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe Ŝycie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia
własnego oraz innych, w szczególności:
1) uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe Ŝycie;
2) stosowanie w Ŝyciu codziennym zasad prozdrowotnego stylu Ŝycia;
3) działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu;
4) umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego,
psychicznego i społecznego.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:
1)
2)
3)
4)

wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej;
opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych
potrzeb;
omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zaleŜności od płci, okresu
Ŝycia i rodzaju pracy zawodowej;
wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zaleŜne
od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej.

2. Trening zdrowotny. Uczeń:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o róŜnej intensywności;
wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl Ŝycia;
wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną i Ŝywieniem a zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała
we wszystkich okresach Ŝycia;
wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne;
wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia i sportu,
oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie;
wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szczególności choroby układu krąŜenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia sposoby
zapobiegania im;
wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI).

3. Sporty całego Ŝycia i wypoczynek. Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki
w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:
1)

2)

wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania
negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej
i przy komputerze;
wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z niektórymi sportami lub wysiłkami fizycznymi.

5. Sport. Uczeń:
1)
2)
3)

wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich
a zdrowiem;
omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących;
wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych.

6. Edukacja zdrowotna. Uczeń:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej
dorosłości;
wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi;
omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń
i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne;
wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie,
poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji;
wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką;
omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem;
wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego
naleŜy poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie całego Ŝycia;

8)
9)
10)

11)
12)

wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe prawa
pacjenta;
omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i dyskryminowanych (np. Ŝyjących z HIV/AIDS);
planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub
w społeczności lokalnej;
omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji
i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia;
wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co sam moŜe
zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI
Dotyczą III i IV etapu edukacji. Wychowanie fizyczne pełni waŜne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów
i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego Ŝycia. Pełni
wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów.
Wymagania szczegółowe odnoszą się do zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym, w ramach następujących bloków tematycznych:
1) diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego;
2) trening zdrowotny;
3) sporty całego Ŝycia i wypoczynek;
4) bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista;
5) sport;
6) taniec (dotyczy tylko III etapu edukacyjnego);
7) edukacja zdrowotna.
Szkoła, uwzględniając wymagania określone w podstawie programowej, powinna rozwijać
własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W realizacji zajęć naleŜy odwoływać się do wiedzy dotyczącej
biologii człowieka, zapobiegania chorobom oraz umiejętności psychospołecznych, uzyskanych na innych zajęciach, a zwłaszcza biologii, wiedzy o społeczeństwie, wychowaniu do Ŝycia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości.
Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej wymagań szczegółowych, które naleŜy traktować jako wskaźniki rozwoju dyspozycji osobowych niezbędnych do:
1) uczestniczenia w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej, a takŜe po jej zakończeniu;
2) inicjowania i współorganizowania aktywności fizycznej;
3) dokonywania wyboru form aktywności fizycznej przez całe Ŝycie;
4) kształtowania prozdrowotnego stylu Ŝycia oraz dbałości o zdrowie.
Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie
przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie zalecane
są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym. Szkoła
powinna takŜe zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów
umiejętności i wiadomości oraz rozwinięcia sprawności określonych w podstawie
programowej.

Oprócz uczestnictwa w aktywności fizycznej, uczeń powinien w czasie zajęć równieŜ pełnić
rolę inicjatora i organizatora ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych. KaŜdy uczeń powinien co najmniej raz w roku samodzielnie poprowadzić rozgrzewkę według ustalonego toku i po konsultacjach z nauczycielem.
Uczeń powinien nauczyć się dokonywania samooceny sprawności fizycznej. W czasie zajęć
naleŜy stwarzać atmosferę sprzyjającą rzetelności samooceny sprawności.
Zajęcia wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej powinny być dostosowane
do potrzeb uczniów (po przeprowadzeniu diagnozy tych potrzeb). Uczniowie powinni
aktywnie uczestniczyć w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć. Zajęcia powinny być
wspierane przez realizację treści z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach innych przedmiotów, w tym zwłaszcza: biologii, wychowania do Ŝycia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, religii, etyki. Wymaga to koordynacji
i współdziałania nauczycieli róŜnych przedmiotów oraz współpracy z pielęgniarką albo
higienistką szkolną. Niezbędne jest takŜe skoordynowanie tych zajęć z programami edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych lub chorób, oferowanymi
szkołom przez róŜne podmioty.
Warunkiem skuteczności zajęć edukacji zdrowotnej jest:
1) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem róŜnorodnych metod i technik aktywizujących
oraz interaktywnych, w tym szczególnie metody projektu i portfolio;
2) współpraca z rodzicami uczniów w planowaniu i realizacji zajęć;
3) dokonywanie ewaluacji przebiegu zajęć (ewaluacji procesu), z udziałem uczniów i ich
rodziców oraz wprowadzanie na tej podstawie modyfikacji ich treści i organizacji.

KOMENTARZ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ
PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE
Zbigniew Cendrowski, Ewa Czerska, Tomasz Frołowicz, Eligiusz Madejski,
Jerzy Pośpiech, Wojciech Przybylski, Bogumiła PrzysięŜna, Barbara Woynarowska
Spis treści
- Istota zmian w wychowaniu fizycznym
- Konsekwencje zapisu treści wychowania fizycznego językiem wymagań edukacyjnych
- Konsekwencje poszerzenia treści wychowania fizycznego o wymagania szczegółowe
z zakresu edukacji zdrowotnej
- Organizacja zajęć do wyboru przez ucznia – szanse i moŜliwości
- Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego i jej związek z wychowaniem fizycznym
Istota zmian w wychowaniu fizycznym
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadza kilka istotnych zmian w wychowaniu fizycznym na wszystkich etapach edukacji. Dla pełnego ich zrozumienia naleŜy
rozpatrywać je w szerszym kontekście moŜliwości oraz obowiązków, jakie w dziedzinie
wychowania fizycznego nakładają na szkołę przepisy prawa. Aby dobrze wykorzystać moŜliwości oraz aby naleŜycie wypełnić obowiązki wynikające z podstawy programowej wychowania fizycznego, niezbędne jest respektowanie zapisów takŜe innych aktów prawnych,
z których dla realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego szczególne znaczenie
mają:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form
realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,6
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Szczególnie waŜne zmiany dla praktyki wychowania fizycznego dotyczą:
a) zapisu treści nauczania w języku wymagań szczegółowych, czyli opis zadań z którymi
kaŜdy przeciętny uczeń powinien poradzić sobie na zakończenie kolejnych etapów
edukacji,
b) poszerzenia treści wychowania fizycznego o wymagania szczegółowe z edukacji
zdrowotnej.
Konsekwencje opisu treści wychowania fizycznego w języku wymagań edukacyjnych
Zapis treści nauczania w języku wymagań szczegółowych będzie miał istotny wpływ na praktykę szkolną. Zmiana polega na odstępowaniu od opisywania procesu edukacji i zastępowaniu
go przez zdefiniowanie jej efektów. Dotychczasowy system regulacji praktyki edukacyjnej
zakładał, iŜ stosunkowo ogólne zapisy podstawy programowej są operacjonalizowane w pro6

Obecnie przygotowywany jest projekt nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, które zastąpi
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 217, poz. 2128).

gramach nauczania. Autorzy programów, w tym nauczyciele-autorzy własnych programów
nauczania, musieli uwzględnić nie tylko treści nauczania zapisane w podstawie programowej,
ale równieŜ respektować standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. PoniewaŜ wspomniane rozporządzenie nie odnosiło się do wymagań
edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego, cały obowiązek sformułowania załoŜonych
osiągnięć ucznia na poziomie operacyjnym spadał na autora programu wychowania
fizycznego i korzystającego z niego nauczyciela. Skutkowało to większą niŜ w innych
dziedzinach szkolnej edukacji róŜnorodnością programów nauczania. RóŜnorodność oferty
programowej bez wątpienia stanowi o sile przedmiotu. Jednak po przekroczeniu pewnej
granicy zaczyna zagraŜać poŜądanemu poziomowi jednolitości doświadczenia edukacyjnego
uczniów.
W praktyce wychowania fizycznego skutkuje to sytuacją, w której uczniowie z róŜnych
oddziałów, nawet w tej samej szkole, nie tylko mogą rozwinąć róŜne umiejętności, ale mogą
nie rozwinąć Ŝadnej takiej samej. Nowa podstawa programowa, nie pozbawiając nauczycieli
moŜliwości autorskiego róŜnicowania osiągnięć uczniów, definiuje jednak pewien wspólny
dla wychowania fizycznego standard cywilizacyjno-edukacyjny odwołujący się do wartości
i czynności z zakresu kultury fizycznej, który musi być uwzględniony w kaŜdym programie
wychowania fizycznego realizowanym w polskich szkołach publicznych. Wspomniany edukacyjny wzorzec zapisany jest, przez analogię do pozostałych dziedzin edukacji, w postaci
wymagań szczegółowych. Odnoszą się one do zajęć prowadzonych w systemie klasowolekcyjnym i są pogrupowane w siedem bloków tematycznych:
1) diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego;
2) trening zdrowotny;
3) sporty całego Ŝycia i wypoczynek;
4) bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista;
5) sport (dotyczy II, III i IV etapu edukacyjnego);
6) taniec (dotyczy II i III etapu edukacyjnego);
7) edukacja zdrowotna (dotyczy III i IV etapu edukacyjnego).
Większość bloków tematycznych powtarza się w kolejnych etapach edukacji, definiując coraz
bardziej złoŜone wymagania edukacyjne, z którymi uczeń powinien umieć sobie poradzić.
Na przykład w dziedzinie diagnozy sprawności, aktywności i rozwoju fizycznego uczeń:
-

na I etapie edukacyjnym wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa,

-

na II etapie edukacyjnym wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę mięśni posturalnych oraz gibkość dolnego odcinka kręgosłupa
oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki,

-

na III etapie edukacyjnym wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny
wytrzymałości, siły i gibkości.

-

na IV etapie edukacyjnym wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej.

W dziedzinie sportów całego Ŝycia i wypoczynku uczeń:
-

na I etapie edukacyjnym posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi
ją,

-

na II etapie edukacyjnym stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku
ruchu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki oburącz

i jednorącz, rzut piłki do kosza, rzut i strzał piłki do bramki, odbicie piłki oburącz
sposobem górnym,
-

na III etapie edukacyjnym stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym,
zagrywkę, forhend i bekhend, zwody,

-

na IV etapie edukacyjnym stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych
indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.

Zapis wymagań szczegółowych w zakresie wychowania fizycznego jednoznacznie precyzuje
zakres edukacyjnej odpowiedzialności nauczycieli. Jednak moŜliwość rozwijania umiejętności i wiadomości uczniów na kolejnym etapie edukacji jest uzaleŜniona od tego, czy wcześniej uczniowie zostali przygotowani do spełnienia wymagań szczegółowych zapisanych
w podstawie programowej dla poprzedniego etapu edukacji. Nauczyciel wychowania fizycznego, dyrektor szkoły, uczniowie i ich rodzice mają prawo oczekiwać, Ŝe nauczyciele
z wcześniejszych etapów edukacyjnych pomogą uczniom rozwinąć zdefiniowane w podstawie programowej umiejętności i wiadomości. Równocześnie kaŜdy nauczyciel wychowania
fizycznego musi pamiętać, iŜ umiejętności i wiadomości, które rozwinie u swoich uczniów są
warunkiem dalszego pomyślnego kształcenia, czyli, Ŝe nauczyciele na następnych etapach
edukacyjnych mają prawo od niego oczekiwać efektywnej pracy.
Wymagania szczegółowe są tak zapisane, iŜ w miarę nabywania doświadczeń na kolejnych
etapach edukacyjnych uczeń powinien być zdolny do coraz bardziej samodzielnego działania:
prócz uczestnictwa w aktywności fizycznej, uczeń powinien w czasie zajęć równieŜ pełnić rolę
inicjatora i organizatora ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych. Począwszy od trzeciego etapu
edukacyjnego kaŜdy uczeń powinien co najmniej raz w roku samodzielnie poprowadzić rozgrzewkę według ustalonego toku i po konsultacjach z nauczycielem. Na tym samym etapie
edukacyjnym uczeń powinien nauczyć się dokonywania samooceny sprawności fizycznej.
W podstawie programowej wychowania fizycznego zapisano, iŜ „szkoła, uwzględniając wymagania określone w podstawie programowej, powinna rozwijać własną ofertę programową…”. Dlatego teŜ kaŜdy twórca programu nauczania ma prawo poszerzania treści kształcenia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów, a takŜe lokalne tradycje w dziedzinie wychowania fizycznego. Ponadto podstawa programowa informuje równieŜ, iŜ „szkoła
zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej wymagań szczegółowych…” oraz Ŝe „szkoła powinna takŜe zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny
do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz rozwinięcia sprawności określonych w podstawie programowej”. PowyŜsze zalecenia dotyczące warunków i sposobu
realizacji powinny skłaniać do dokładnej analizy warunków kształcenia w kaŜdej szkole oraz
do planowania przez dyrektorów i nauczycieli wraz z organami prowadzącymi szkoły
rozwoju bazy materialnej tak, aby umoŜliwiała pełną realizację przewidzianych w podstawie
programowej wymagań szczegółowych.
W podstawie programowej zapisano równieŜ, iŜ „wychowanie fizyczne pełni waŜne funkcje
edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz
zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego
Ŝycia”. Z tego względu naleŜy pamiętać, iŜ rozwijanie wiadomości i umiejętności niezbędnych, aby uczeń mógł sprostać wymaganiom szczegółowym jest waŜnym, jednak nie jedynym skutkiem udziału uczniów w obligatoryjnych zajęciach wychowania fizycznego.
Na kaŜdym etapie edukacji wychowanie fizyczne powinno wytwarzać nawyk aktywności
fizycznej, rozwijając zainteresowania i postawy uczniów oraz przyczyniając się do budowania
pozytywnego obrazu własnej osoby jako uczestnika aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym, sportowym, turystycznym bądź tanecznym. Z tego względu szczególnie waŜne jest,

aby szkolna oferta wychowania fizycznego zaspakajała w moŜliwie najpełniejszy sposób
potrzeby i zainteresowania róŜnych uczniów. Fizyczne zróŜnicowanie uczniów widać „gołym
okiem”. Warto pamiętać, iŜ w niemniejszym stopniu są zróŜnicowane ich właściwości
psychiczne. Z oczywistych względów szansa na zaspokojenie zróŜnicowanych oczekiwań
uczniów wobec wychowania fizycznego jedynie w trakcie lekcji jest niewielka.
Efektywna realizacja celów zapisanych w podstawie programowej, zwłaszcza tych związanych z tworzeniem nawyku systematycznej aktywności fizycznej, jest uzaleŜniona od wykorzystania moŜliwości, które stworzyło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego6. Wspomniane rozporządzenie nakłada na
dyrektora szkoły obowiązek przygotowania propozycji form wykorzystania czwartej godziny
obligatoryjnych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów. Czwarta godzina
wychowania fizycznego moŜe być organizowana jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub
pozaszkolne. Doceniając znaczenie pełniejszego dostosowania oferty wychowania fizycznego
w szkole do oczekiwań uczniów, przygotowywane są zmiany w Ustawie o kulturze fizycznej ,
dzięki którym moŜliwe będzie realizowanie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego w innych formach niŜ zajęcia klasowo-lekcyjne. Szkoły będą miały swobodę w
decydowaniu o formie organizacyjnej i treści dwóch obligatoryjnych godzin zajęć
wychowania fizycznego. Godziny te, podobnie jak do tej pory, będą mogły być organizowane
jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne. Obowiązkiem dyrektora szkoły
pozostanie przedstawienie uczniom propozycji zajęć do wyboru.
Opisane moŜliwości są bardzo waŜnym elementem polskiego modelu wychowania fizycznego. Pozwalają one na lepszą, bo bardziej efektywną i bliŜszą potrzebom uczniów realizację
wychowania fizycznego w szkołach. Podczas zajęć lekcyjnych zasadniczo realizowane mogą
być wymagania określone w podstawie programowej z moŜliwością ewentualnego ich
poszerzania. Natomiast zajęcia obligatoryjne co do udziału, jednak fakultatywne co do treści
mogą słuŜyć poszerzaniu i pogłębianiu umiejętności i wiadomości uczniów związanych
z aktywnością fizyczną na miarę ich moŜliwości i oczekiwań.
Konkretne rozwiązania w róŜnych szkołach mogą przybrać odmienną postać, w zaleŜności od
dotychczasowych doświadczeń szkół i nauczycieli w tym zakresie oraz w zaleŜności o lokalnych warunków kształcenia. Ostatecznie o zakresie wyboru musi zdecydować dyrektor szkoły
w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami. Warto jednak respektować prawidłowość,
iŜ zakres i stopień swobody wyboru dotyczącego obligatoryjnych godzin zajęć wychowania
fizycznego jest tym większy, im wyŜszy jest etap edukacyjny, im większa jest dojrzałość uczniów. W Polsce zgromadzono juŜ całkiem duŜo doświadczeń w tym zakresie. Wiele szczegółowych informacji na temat tworzenia szkolnej oferty zajęć wychowania fizycznego
do wyboru przez uczniów przedstawiamy w dalszej części komentarza.
Drugim istotnym zagadnieniem warunkującym efektywną realizację celów podstawy programowej wychowania fizycznego jest kwestia oceniania ucznia. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej 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.) opisuje m.in.
procedury formułowania oceny osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej, wskazując na wyraźną odmienność w tym względzie wychowania fizycznego.
Rozporządzenie stanowi, iŜ przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie
wychowania fizycznego „naleŜy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć”. Zgodnie
z tym wskazaniem naleŜy pamiętać, iŜ pierwszoplanowym przedmiotem oceny ucznia

z wychowania fizycznego jest jego wysiłek wkładany w udział w zajęciach. Miarą wysiłku
wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki wychowania
fizycznego moŜe być systematyczność udziału w zajęciach wychowania fizycznego, a takŜe
aktywność uczniów w trakcie zajęć. Wskaźnikiem aktywności natomiast moŜe być
wykonywanie zadań w trakcie zajęć na miarę moŜliwości ucznia. W dalszej części
komentarzy piszemy równieŜ na temat oceniania ucznia z wychowania fizycznego w sytuacji
jego udziału w zajęciach do wyboru.
Konsekwencje poszerzenia treści wychowania fizycznego o wymagania szczegółowe
z zakresu edukacji zdrowotnej
Podstawa programowa wychowania fizycznego stwierdza, iŜ ta dziedzina edukacji „pełni
wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów”. Takie stwierdzenie wynika z kilku przesłanek.
Po pierwsze, oczekuje się, iŜ wychowanie fizyczne w swej funkcji doraźnej będzie wspierać
rozwój fizyczny i poszerzać potencjał zdrowotny uczniów. Po drugie, w funkcji prospektywnej przygotuje do dokonywania w Ŝyciu wyborów korzystnych dla zdrowia. W konsekwencji
zakłada się, iŜ – podobnie jak to dzieje się w tych krajach, w których edukacja zdrowotna
w szkole jest juŜ dobrze zakorzeniona – dobrze zrealizowany program wychowania fizycznego splecionego z edukacją zdrowotną moŜe Ŝycie przedłuŜyć i polepszyć jego jakość, ograniczając niedogodności starości. MoŜe równieŜ znacząco, co ma takŜe pozytywne konsekwencje ekonomiczne, przyczynić się do zmniejszenia obciąŜenia słuŜby zdrowia.
Związki wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną są dostrzegane i analizowane od
dawna przez licznych ekspertów z obu obszarów edukacji. Analiza zapisów dotychczasowej
podstawy programowej wychowania fizycznego owe związki potwierdza. W poprzednich
latach potwierdzali je równieŜ autorzy licznych programów wychowania fizycznego dopuszczonych do uŜytku szkolnego, uŜywając pojęcia „zdrowie” w tytułach i opisach autorskich
koncepcji edukacyjnych. Dotychczasowe deklaracje zaangaŜowania w sprawy zdrowia uczniów, wsparte zawodowymi kompetencjami nauczycieli wychowania fizycznego przesądziły,
iŜ w nowej podstawie programowej tę dziedzinę edukacji w największym stopniu nasycono
treściami edukacji zdrowotnej, czyniąc z nauczyciela wychowania fizycznego wiodącą postać
w szkole w tym zakresie. O tym równieŜ szczegółowo piszemy w dalszej części komentarzy.
Powodzenie tej, a takŜe wcześniej opisywanych zamian zaleŜy od kilku czynników. Niezbędne wydaje się rozwijanie systemu pomocy metodycznej, w tym wydawnictw, czasopism branŜowych, internetowych form wymiany doświadczeń i popularyzacji najlepszych rozwiązań.
Mamy nadzieję, iŜ komentarze do podstawy programowej takie formy wsparcia nauczycieli
wychowania fizycznego zapoczątkowują.
Organizacja zajęć do wyboru przez ucznia – szanse i moŜliwości
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, wychowanie fizyczne moŜe być realizowane dwutorowo, czyli w oparciu o „strategię mieszaną”, łączącą „strategię wymuszania”
(obowiązkowe zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym takie same dla wszystkich uczniów)
ze „strategią oferowania” (obowiązkowe zajęcia do indywidualnego wyboru przez ucznia).

Strategia mieszana

Strategia wymuszania

Strategia oferowania

Zajęcia w systemie

Zajęcia do wyboru przez ucznia
w grupach międzyoddziałowych
lub międzyklasowych

klasowo-lekcyjnym
II etap – 2 godz.
III etap – 2 godz.
IV etap – 1 godz.

Sprzyja kształtowaniu postaw
bierno-przystosowawczych

II etap – 2 godz.
III etap – 2 godz.
IV etap – 2 godz.

Sprzyja kształtowaniu postaw
aktywnych, samodzielnych, świadomych

Rys. 1. Proponowany model organizacyjny wychowania fizycznego

Dzięki temu uczeń, traktowany jako współorganizator procesu uczenia się, powinien mieć
stworzone warunki do samodzielnego i świadomego wyboru form aktywności fizycznej
dostosowanych do jego zainteresowań, potrzeb rozwojowych i moŜliwości psychofizycznych.
Zajęcia wychowania fizycznego, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, poprzez
gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną powinny odbywać się częściowo w grupach zainteresowań, zgodnie z wyborem dokonanym przez ucznia. Wymaga to od szkół tworzenia własnej
oferty zajęć uwzględniających róŜnorodne formy aktywności fizycznej w ramach grup do wyboru. Zajęcia takie mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych (w jednej grupie
mogą znajdować się uczniowie z róŜnych oddziałów tej samej klasy – rocznika) lub międzyklasowych (w jednej grupie mogą znajdować się uczniowie z róŜnych klas – roczników)
w systemie lekcyjnym, pozalekcyjnym lub pozaszkolnym. Na II i III etapie edukacyjnym
proponuje się model 2+2, czyli 2 godziny obowiązkowe w systemie klasowo-lekcyjnym i 2
godziny obowiązkowe w grupach do wyboru, natomiast na IV etapie edukacyjnym – 1+2,
czyli 1 godzinę obowiązkową w systemie klasowo-lekcyjnym i 2 godziny obowiązkowe
w grupach do wyboru.
Nowym elementem wychowania fizycznego na III i IV etapie edukacyjnym jest takŜe szersze
wprowadzenie obowiązkowych treści edukacji zdrowotnej. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla efektywnej realizacji edukacji zdrowotnej w ramach wychowania fizycznego jest
przeznaczenie na ten cel 2 godzin tygodniowo (z puli godzin zajęć do wyboru) w jednym,
dowolnie wybranym przez szkołę semestrze w ciągu całego etapu edukacji.

Przedstawiony model realizacji wychowania fizycznego to wyzwanie i jednocześnie szansa
na:
♦ spełnienie oczekiwań ucznia, a więc lepszą motywację i większe zaangaŜowanie – ćwiczy
nareszcie to, co lubi, co samodzielnie wybrał z oferty,
♦ większą satysfakcję nauczyciela z pracy – prowadzenie zajęć z uczniami, którzy są
zainteresowani wybraną formą aktywności fizycznej,
♦ zwiększenie prestiŜu osobistego, zawodowego i społecznego nauczyciela wychowania
fizycznego – szersze uczestnictwo w Ŝyciu szkoły, większe moŜliwości rozwoju
zawodowego i osobistego,
♦ większą autonomię szkoły i nauczyciela w organizacji i doborze treści kształcenia,
♦ promowanie szkoły – tworzenie ciekawej i konkurencyjnej oferty zajęć do wyboru.
Zgodnie z cytowanymi wcześniej rozporządzeniami, kaŜda szkoła ma za zadanie przygotować
własną ofertę zajęć do wyboru przez ucznia. Głównym celem zajęć do wyboru jest spełnienie
oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego poprzez umoŜliwienie
im pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności
organizmu. Przed przystąpieniem do opracowania szkolnej oferty zajęć do wyboru naleŜy
dokonać diagnozy:
♦ potrzeb, moŜliwości i zainteresowań uczniów,
♦ tradycji sportowych szkoły i środowiska,
♦ warunków terenowych najbliŜszej okolicy,
♦ bazy sportowej szkoły i środowiska oraz jej wyposaŜenia,
♦ kwalifikacji nauczycieli,
♦ liczby grup, a tym samym liczby godzin przeznaczonych na zajęcia do wyboru (liczba
godzin wynika z liczebności uczniów w szkole – przepisy regulujące liczebność uczniów
w jednej grupie nie uległy zmianie).
Atrakcyjność oferty zajęć do wyboru zaleŜy od róŜnorodnych kwalifikacji i doświadczeń
nauczycieli oraz wykorzystania bazy sportowej środowiska. MoŜliwe jest, po uzgodnieniu
z organem prowadzącym szkołę, porozumienie w sprawie wykorzystania obiektów innych
szkół lub obiektów pozaszkolnych.
Procedura tworzenia oferty dla uczniów
Opracowując szkolną ofertę zajęć do wyboru naleŜy uwzględnić następujące kwestie:
1) rodzaj zajęć do wyboru,
2) czasokres wyboru zajęć,
3) sposób podziału uczniów na grupy,
4) miejsce, czas trwania i termin odbywania zajęć oraz nauczyciel prowadzący zajęcia.
Precyzja, z jaką zostaną ustalone powyŜsze kwestie będzie warunkowała sprawność realizacji
projektu zajęć do wyboru.

1. Rodzaj zajęć do wyboru
Zajęcia sportowe – przeznaczone głównie dla uczniów uzdolnionych ruchowo i umoŜliwiający im uprawianie wybranej dyscypliny sportu. W ramach tych zajęć szkoła, w zaleŜności
od liczby uczniów, moŜe zaproponować od jednej do kilku dyscyplin sportowych do wyboru,
uwzględniając uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz tradycje sportowe szkoły i środowiska. Stworzenie takich grup daje nauczycielowi moŜliwość systematycznej pracy
z reprezentacją szkoły.
Zajęcia rekreacyjno-zdrowotne – przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów w celu
wdroŜenia ich do systematycznej aktywności fizycznej i wyboru sportu „całego Ŝycia”.
W ramach tych zajęć szkoła moŜe zaproponować uczniom, w zaleŜności od ich liczby, kilka
róŜnych form aktywności fizycznej do wyboru, np.: gry rekreacyjne, gry terenowe, biegi na
orientację, atletykę terenową, narciarstwo biegowe, łyŜwiarstwo, ćwiczenia na siłowni,
ćwiczenia przy muzyce oraz inne dyscypliny sportowe na poziomie rekreacji. Warto preferować zajęcia w środowisku naturalnym i nie ograniczać oferty wyłącznie do tradycyjnych
dyscyplin sportowych, lecz próbować tworzyć grupy z niestandardowymi i mieszanymi
formami aktywności, np. w zaleŜności od pory roku. Oferta moŜe równieŜ zawierać formy
ruchu, których uczniowie nie wskazali w diagnozie (np. ankiecie), ale są one waŜne dla
prawidłowego rozwoju (np. pływanie). MoŜna równieŜ tworzyć grupy o charakterze rekreacyjnym z akcentami korekcyjno-kompensacyjnymi, dostosowując treść i wielkość obciąŜenia
fizycznego do indywidualnych moŜliwości.
Zajęcia taneczne – przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów zainteresowanych tańcem
w celu umoŜliwienia im pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w tej dziedzinie.
W ramach tych zajęć szkoła moŜe zaproponować uczniom jedną lub kilka form tańca,
np.: taniec towarzyski, ludowy, nowoczesny itp. Działalność grup tanecznych moŜe podnosić
jakość pracy szkoły, np. przez współudział w przygotowaniu pokazów w ramach uroczystości
szkolnych i środowiskowych. Grupy taneczne mogą równieŜ prezentować swój dorobek na
konkursach i przeglądach artystycznych.
Zajęcia turystyczne – przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów w celu rozbudzania
ich zainteresowań turystyczno-krajoznawczych oraz zachęcenia do zdobywania odznak
turystyki kwalifikowanej. W ramach tych zajęć szkoła moŜe zaproponować uczniom jedną
lub kilka form turystyki do wyboru w zaleŜności od ich zainteresowań oraz warunków
terenowych w środowisku, np.: turystykę pieszą, rowerową, kajakową, górską itp.
Organizując zajęcia turystyczne naleŜy pamiętać o obowiązkach wynikających
ze stosowanych rozporządzeń, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm.).
Liczba zaproponowanych uczniom form zajęć do wyboru zaleŜy oczywiście od
wielkości szkoły, czyli przysługującej liczby godzin wychowania fizycznego. Optymalną
wydaje się być oferta proponująca minimum 6 form ruchu na trzy lata edukacji, czyli kaŜdy
uczeń mógłby teoretycznie wybrać z oferty 50% zajęć. Oczywiście w duŜych szkołach,
mających bardzo dobre warunki bazowe i kadrowe oferta moŜe zawierać nawet do 10-12
róŜnych form aktywności fizycznej.

2. Czasokres wyboru zajęć
MoŜliwe są następujące warianty wyboru:
♦
semestralny,
♦
roczny,
♦
obowiązkowa zmiana w kaŜdym roku szkolnym,
♦
moŜliwość powtarzania w kolejnych latach,
♦
obowiązkowa kontynuacja przez cały etap edukacji,
♦
obowiązkowa kontynuacja przez minimum dwa lata.
Biorąc pod uwagę czas potrzebny na opanowanie podstaw danej formy ruchu i zaszczepienia
zamiłowania do niej oraz organizację pracy szkoły, korzystniejszy wydaje się wariant wyboru
na cały rok szkolny. Wybór semestralny moŜe bowiem spowodować konieczność układania
tygodniowego planu zajęć szkolnych dwa razy w roku. WaŜna dla uczniów jest równieŜ
informacja o tym, czy będą mogli kontynuować wybrane zajęcia w następnej klasie, czy teŜ
muszą dokonywać zmiany w kaŜdym roku szkolnym. Ustalenia w tym względzie mogą być
uzaleŜnione od rodzaju zajęć. Obowiązkowa kontynuacja danej formy ruchu moŜe
funkcjonować tylko w grupach sportowych. W przypadku moŜliwości powtarzania tego
samego rodzaju zajęć do wyboru w kolejnych klasach, uczeń powinien zaznaczyć ten fakt na
deklaracji wyboru („powtarzam”, „pierwszy raz”). Jest to informacja ułatwiająca podział
uczniów na grupy.
3. Sposób podziału uczniów na grupy
Uczniów moŜna dzielić na grupy uwzględniając kilka kryteriów podziału.
A) Ze względu na poziom klas:
♦
grupy międzyoddziałowe, czyli osobne grupy dla klas pierwszych (czwartych),
drugich (piątych) i trzecich (szóstych):
– ta sama propozycja zajęć dla wszystkich klas-roczników, inna propozycja zajęć dla
kaŜdej klasy,
– w kaŜdej klasie programowo wyŜszej część zajęć w ofercie jest powtarzana, a część
jest nową propozycją,
♦
grupy międzyklasowe, czyli w kaŜdej grupie mogą znajdować się uczniowie z róŜnych
klas-roczników,
♦
grupy międzyklasowe dla części klas i grupy międzyoddziałowe dla pozostałych
(wariant jest korzystny w III i IV etapie ze względu na ułatwienie realizacji edukacji
zdrowotnej w jednym semestrze).
Tworzenie grup międzyoddziałowych pozwala na róŜnicowanie oferty zajęć dla poszczególnych klas oraz stwarza moŜliwość umieszczania zajęć do wyboru nawet w środku zajęć
lekcyjnych, jeŜeli szkoła posiada ku temu odpowiednie warunki bazowe i kadrowe. Z tego
względu jest to sposób szczególnie polecany dla szkół podstawowych. Tworzenie grup
międzyklasowych wymaga natomiast stosowania jednej, wspólnej oferty dla wszystkich
uczniów i powoduje konieczność umieszczania zajęć do wyboru tylko na początku lub końcu
zajęć lekcyjnych. Rodzaj oferty dla ucznia i sposób podziału na grupy łączy się ściśle
czasokresem wyboru zajęć.

B) Ze względu na poziom umiejętności z danej formy aktywności ruchowej, np.:
♦
grupy początkujące,
♦
grupy zaawansowane.
Taki sposób podziału jest szczególnie korzystny przy tradycyjnych formach ruchu, np. grach
zespołowych, daje bowiem nauczycielowi i uczniowi moŜliwość pracy w grupach bardziej
jednorodnych sprawnościowo. Łatwiej jest go stosować w systemie grup międzyklasowch,
kiedy liczba chętnych uczniów pozwala na stworzenie kilku grup z taką samą formą aktywności fizycznej. Na deklaracji wyboru uczeń powinien zaznaczać poziom zaawansowania.
C) Ze względu na płeć:
♦
grupy dziewcząt,
♦
grupy chłopców,
♦
grupy koedukacyjne.
Podział na grupy dziewcząt i chłopców stosowany jest najczęściej w grach zespołowych,
ze względu na duŜe dysproporcje sprawnościowe, zwłaszcza na wyŜszych etapach edukacyjnych. W innych niestandardowych i rekreacyjnych formach ruchu oraz w profilu tanecznym
i turystycznym najlepiej funkcjonują grupy koedukacyjne.
Sposób podziału na grupy uzaleŜniony jest przede wszystkim od formy zajęć i specyfiki jej
aktywności fizycznej. Mogą więc funkcjonować jednocześnie róŜne warianty podziału na
grupy, nawet w obrębie jednej formy zajęć.
4. Miejsce, czas trwania i termin odbywania zajęć oraz nauczyciel prowadzący
Są to elementy niezwykle istotne ze względu na odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczniów. Dlatego teŜ naleŜy precyzyjnie określić:
♦
gdzie będą odbywały się zajęcia: w obiektach szkolnych, w obiektach pozaszkolnych,
w terenie naturalnym,
♦
kiedy będą odbywały się zajęcia i jak długo będą trwały: w jakim dniu tygodnia,
w jakich godzinach i z którym nauczycielem.
KaŜda grupa powinna odbywać zajęcia w miejscu dostosowanym do wybranej formy ruchu,
nie zawsze więc musi to być sala gimnastyczna, lecz np.: siłownia, aula, boisko szkolne,
pływalnia, ścianka wspinaczkowa, kort tenisowy, teren naturalny itp.
Zajęcia do wyboru powinny odbywać się systematycznie minimum raz w tygodniu (2 godziny
dydaktyczne). Istnieje jednak moŜliwość kumulowania godzin zajęć do wyboru głównie
w profilu turystycznym, co uzaleŜnione jest od rodzaju turystyki, stopnia zaawansowania
uczniów (długość trasy) oraz pory roku. Najczęściej w grupach tych stosuje się zmienny czas
trwania zajęć, z zachowaniem zasady, Ŝe zajęcia 2-godzinne odbywają się co tydzień,
4-godzinne – co dwa tygodnie, 6-godzinne – co trzy tygodnie, a 8-godzinne – co cztery
tygodnie. Realizacja tego typu zajęć moŜe być zaplanowana równieŜ w soboty, o czym uczeń
powinien być poinformowany w ofercie, aby móc dokonać właściwego wyboru.
Procedura wdraŜania oferty
W celu sprawnego przebiegu wdraŜania oferty naleŜy podjąć następujące działania:
1. Zatwierdzenie oferty zajęć do wyboru przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z organem
prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę szkoły lub radę rodziców
– kwiecień.

2. Rozpropagowanie oferty wśród uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) – maj.
3. Przygotowanie kart deklaracji wyboru – maj.
MoŜna zastosować następujące rozwiązania:
♦
indywidualne deklaracje wyboru,
♦
klasowe listy z miejscem na indywidualny wybór dla kaŜdego ucznia,
♦
listy zgłoszeń na kaŜdy rodzaj zajęć.
Uwaga: na kartach zgłoszeń, bez względu na wybraną formę deklaracji wyboru, powinno
znaleźć się miejsce na zapis wybranej formy ruchu oraz dodatkowo formy rezerwowej.
Uczniowie, którzy nie dostaną się na wybrane zajęcia z powodu braku miejsc, zostają przydzieleni do grup zgodnie ze wskazaną rezerwową formą aktywności fizycznej, a w następnym
roku mają pierwszeństwo w wyborze zajęć. Najlepiej sprawdza się system, w którym
w pierwszej kolejności uwzględnia się wybory uczniów klas starszych, gdyŜ najmłodsi mogą
uczestniczyć w preferowanych zajęciach w następnych latach. Uczniowie klas starszych
realizują zawsze formę wskazaną jako pierwszą, chyba Ŝe wybrana przez nich grupa nie
powstanie, ze względu na zbyt małą liczbę chętnych.
4. Ogłoszenie sposobu i terminu składania deklaracji wyboru zajęć przez uczniów – maj.
Gwarancją sprawnego zebrania deklaracji jest wyznaczenie uczniom jednego tygodnia na ich
składanie u nauczyciela wychowania fizycznego uczącego w danej klasie.
5. Zebranie deklaracji od uczniów klas III-V (II etap edukacji) lub klas I-II (III i IV etap
edukacji) – czerwiec.
6. Zebranie deklaracji od kandydatów do szkoły (III i IV etap edukacji).
MoŜna zastosować następujące rozwiązania:
♦
kandydat wypełnia deklarację wyboru w dniu składania dokumentów do szkoły
(pozostaje ona w teczce ucznia),
♦
kandydat wypełnia i składa deklarację wyboru w dniu ogłoszenia naboru do szkoły lub
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego,
♦
wprowadzenie w I semestrze we wszystkich klasach pierwszych zajęć z edukacji
zdrowotnej.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem, ze względów organizacyjnych i wychowawczych (konieczność adaptacji ucznia do nowego środowiska i integracji zespołów uczniowskich) jest
wariant wprowadzenia w I semestrze edukacji zdrowotnej. Nauczyciele wychowania fizycznego mają wówczas cały semestr na zdiagnozowanie potrzeb, moŜliwości i zainteresowań
uczniów oraz przygotowanie dla nich stosownej oferty zajęć do wyboru w kolejnym
semestrze roku szkolnego. Stosowanie pozostałych wariantów nie pozwala na przeprowadzenie diagnozy wśród uczniów pierwszej klasy. Najmniej korzystne jest zbieranie deklaracji
od uczniów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Taki wariant powoduje bowiem opóźnienia
w układaniu tygodniowego planu zajęć szkolnych oraz rozpoczynanie zajęć do wyboru
z pewnym opóźnieniem.
7. Podział uczniów na grupy – czerwiec lub lipiec-sierpień.
Przydzielając uczniów do grup naleŜy uwzględnić fakt, Ŝe uczniowie z tego samego oddziału,
którzy wybrali tę samą formę ruchu chcą z reguły ćwiczyć w tej samej grupie, o ile stopień
zaawansowania lub płeć na to pozwala. Bardzo korzystne, ze względu na układanie planu
zajęć szkolnych, jest tworzenie całej grupy z uczniów jednej czy dwóch klas, jeŜeli liczba
uczniów, którzy dokonali takiego właśnie wyboru jest wystarczająca. Układając tygodniowy

plan zajęć naleŜy zwrócić równieŜ uwagę na to, aby zajęcia do wyboru, dla konkretnego
ucznia, nie odbywały się w tym samym dniu co lekcje wychowania fizycznego.
8. Wywieszenie informacji dla uczniów o przydziale do grup – dzień rozpoczęcia roku
szkolnego.
Na tablicy informacyjnej moŜna wywiesić listy klas z naniesionym przydziałem uczniów do
grup wraz z wykazem wszystkich grup zajęć do wyboru lub tylko listy poszczególnych grup
zajęć do wyboru. Na kaŜdej liście grupy lub na wykazie grup powinno znaleźć się nazwisko
nauczyciela prowadzącego oraz miejsce, termin odbywania zajęć i czas ich trwania.
9. Przekazanie wychowawcom klas wykazu wszystkich grup do wyboru oraz klasowych list
z naniesionym przydziałem uczniów do grup – dzień rozpoczęcia roku szkolnego.
Dokumentowanie zajęć do wyboru
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), dopóki nie uregulują tego inne
rozporządzenia, zajęcia do wyboru moŜna dokumentować w dzienniku zajęć pozalekcyjnych,
w którym powinny znaleźć się następujące zapisy:
♦
lista uczniów z nazwiskiem, imieniem i klasą (w porządku alfabetycznym),
♦
adresy i telefony kontaktowe do rodziców (prawnych opiekunów),
♦
plan pracy dla danej grupy,
♦
tematy przeprowadzonych zajęć,
♦
obecność uczniów na zajęciach,
♦
oceny z obszarów oceniania wytyczonych w przedmiotowych systemach oceniania
obowiązujących na zajęciach do wyboru (oceny semestralne i końcoworoczne muszą
być przeniesione do dziennika lekcyjnego).
Biorąc pod uwagę obowiązek uczęszczania kaŜdego ucznia na zajęcia do wyboru, duŜym
udogodnieniem moŜe być prowadzenie komputerowej bazy danych, zwłaszcza w duŜych
szkołach, w których zatrudniona jest większa liczba nauczycieli wychowania fizycznego,
a więc moŜliwość komunikowania się jest nieco ograniczona.
Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego
W związku z dwutorową realizacją wychowania fizycznego konieczna moŜe być modyfikacja
funkcjonującego w szkole wewnątrzszkolnego oceniania.. Przed podjęciem jakichkolwiek
działań dobrze jest ponownie przeanalizować stosowne akty prawne oraz istotę oceniania
ucznia z tego przedmiotu. Efektywność osiągania celów wychowania fizycznego zaleŜy
w duŜym stopniu od stosowania motywujących ucznia sposobów oceniania.
Wewnątrzszkolne ocenianie w odniesieniu do wychowania fizycznego powinno określać:
♦
obszary oceniania,
♦
przedmiot oceny w kaŜdym obszarze (co będzie oceniane?),
♦
szczegółowe kryteria oceny w kaŜdym obszarze, w tym skalę ocen (jak i kiedy będzie
to oceniane?),

♦

sposób przejścia od ocen bieŜących do oceny semestralnej i końcoworocznej.

Wytyczone obszary oceniania powinny eksponować wysiłek ucznia oraz uwzględniać zdefiniowane w podstawie programowej wychowania fizycznego umiejętności i wiadomości.
Ocena śródroczna i roczna z wychowania fizycznego moŜe być sformułowana na podstawie
ocen końcowych z wytyczonych obszarów oceniania, a nie – jak jest to często praktykowane
– ze wszystkich ocen bieŜących uzyskanych w kaŜdym obszarze. Obszar oceniania naleŜy
więc traktować jak „szufladkę”, którą zamyka się na koniec semestru i roku szkolnego – nie
mają juŜ znaczenia szczegóły (to co było w środku), jest tylko jedna ocena końcowa
z obszaru. Wystawianie oceny rocznej na podstawie wszystkich ocen bieŜących powoduje
najczęściej eksponowanie znaczenia umiejętności i wiadomości, gdyŜ takich ocen jest często
najwięcej, a nie wysiłku ucznia.
Modyfikując wewnątrzszkolne ocenianie w celu dostosowania go do dwutorowego modelu
realizacji wychowania fizycznego konieczne jest rozstrzygnięcie następujących kwestii:
1. Jakie obszary oceniania obowiązywać będą na poszczególnych zajęciach?
MoŜna zastosować następujące warianty:
♦
te same obszary na zajęciach lekcyjnych i do wyboru,
♦
na zajęciach do wyboru tylko wybrane obszary.
Biorąc pod uwagę cele zajęć do wyboru wydaje się, iŜ korzystniejszym wariantem będzie
stosowanie na tych zajęciach tylko wybranych obszarów oceniania, np.: systematyczność
udziału w zajęciach, aktywność w czasie zajęć, zaangaŜowanie w działalność rekreacyjną lub
sportową szkoły i środowiska. Wskazując w wewnątrzszkolnym ocenianiu tylko takie
obszary, moŜna będzie zrezygnować na zajęciach do wyboru z wystawiania ocen bieŜących
za tradycyjne sprawdziany z umiejętności.
2. Jak oceniana będzie edukacja zdrowotna na III i IV etapie edukacyjnym?
MoŜna zastosować następujące warianty:
♦
tak jak inne zajęcia do wyboru,
♦
na podstawie odmiennych kryteriów oceny.
Przy optymalnym wariancie realizacji edukacji zdrowotnej (prowadzenie zajęć w jednym,
dowolnie wybranym semestrze) najwygodniej będzie przyjąć do oceny takie same kryteria jak
we wszystkich pozostałych zajęciach do wyboru.
3. Jak wystawiana będzie ocena śródroczna i, roczna z wychowania fizycznego?
MoŜna zastosować następujące warianty:
♦
na podstawie dwóch ocen – z zajęć lekcyjnych i z zajęć do wyboru,
♦
na podstawie ocen ze wszystkich obszarów oceniania obowiązujących na jednych
i drugich zajęciach, bez wystawiania ocen z kaŜdego rodzaju zajęć.
Bardziej przejrzysty wydaje się być wariant wystawiania oceny z wychowania fizycznego na
podstawie ocen z kaŜdego rodzaju zajęć, ale decyzja w tym względzie naleŜy do zespołu
nauczycieli wychowania fizycznego.
4. Kto będzie wystawiał ocenę śródroczną i roczną z wychowania fizycznego?
MoŜna zastosować następujące warianty:
♦
nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne,
♦
nauczyciel prowadzący zajęcia do wyboru.

W tym przypadku zdecydowanie preferowanym wariantem jest wystawianie oceny
z wychowania fizycznego przez nauczyciela prowadzącego z uczniem zajęcia lekcyjne,
poniewaŜ prowadzi on ucznia przez cały etap edukacji, natomiast nauczyciel prowadzący
zajęcia do wyboru moŜe zmieniać się w kaŜdej kolejnej klasie.
Rozstrzygnięcie powyŜszych dylematów ułatwi na pewno modyfikację wewnątrzszkolnego
oceniania i wpłynie korzystnie na motywacyjny charakter oceniania ucznia z wychowania
fizycznego.

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego i jej
związek z wychowaniem fizycznym
1. Nowe rozwiązania
W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego zrezygnowano z dotychczasowych
ścieŜek edukacyjnych, w tym takŜe z „edukacji prozdrowotnej”. Doceniając znaczenie tej
edukacji, w preambule do podstawy programowej dla szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, zapisano: „WaŜnym zadaniem szkoły jest takŜe edukacja
zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku (postaw) dbałości o zdrowie
własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu”.
Stwierdzenie to nadaje edukacji zdrowotnej wysoką rangę wśród zadań szkoły. Jest ona
składową szkolnego programu: dydaktycznego, wychowawczego i profilaktyki.
Nowym rozwiązaniem w nowej podstawie programowej jest ścisłe powiązanie edukacji
zdrowotnej z wychowaniem fizycznym:
− w I etapie edukacyjnym wyodrębniono obszar „wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna”;
− dla II, III i IV etapu edukacyjnego zapisano, Ŝe wychowanie fizyczne „pełni wiodącą rolę
w edukacji zdrowotnej”; uznano, Ŝe nauczyciele wychowania fizycznego, po odpowiednim doszkoleniu, będą najlepiej przygotowani do podjęcia tej roli;
− w celach kształcenia (wymaganiach ogólnych) tego przedmiotu wyraźnie wskazano na
związek między zdrowiem a aktywnością fizyczną; treści kształcenia zawierają blok
tematyczny „trening zdrowotny” i wiele wymagań szczegółowych dotyczących róŜnych
aspektów zdrowia fizycznego;
− w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wyodrębniono blok tematyczny „edukacja
zdrowotna”.
Rozwiązaniem waŜnym z punktu widzenia zdrowia uczniów jest takŜe wprowadzenie w wychowaniu fizycznym na II, III i IV etapie edukacyjnym zajęć do wyboru, w tym ”rekreacyjnozdrowotnych”, które „powinny umoŜliwiać aktywność fizyczną słuŜącą zdrowiu.”. Stwarza to
szansę na zwiększenie zainteresowania uczniów formami aktywności fizycznej uwzględniającymi m.in. ich potrzeby zdrowotne. MoŜe to przyczynić się do ograniczenia nadmiernej
obecnie liczby zwolnień lekarskich z tych zajęć.
Podstawa programowa stawia więc nowe zadania i jest wyzwaniem dla nauczycieli wychowania fizycznego. Będzie to wymagało ich współpracy z innymi nauczycielami i pełnienia
w szkole roli koordynatora edukacji zdrowotnej. Wymagania dotyczące tej edukacji uwzględniono w wielu przedmiotach (tab.1). Ich zakres jest szerszy niŜ w starej podstawie
programowej.

Tabela 1. Przedmioty nauczania, w których uwzględniono wymagania dotyczące bezpośrednio lub pośrednio edukacji zdrowotnej (wiersze zacienione dotyczą przedmiotów o duŜej
liczbie tych wymagań)
Szkoła podstawowa
klasy I-III

Klasy IV-VI

Szkoły
ponadGimnazjum
gimnazjalne

Edukacja społeczna

X

Edukacja przyrodnicza

X

Edukacja polonistyczna

X

Zajęcia komputerowe

X

X

Zajęcia techniczne

X

X

X

Wychowanie fizyczne

X

X

X

X

Etyka

X

X

X

X

Język polski

X

X

Język obcy nowoŜytny

X

X

Muzyka

X

X

Historia i społeczeństwo

X

Przyroda

X

Wychowanie do Ŝycia w rodzinie

X

X

X
X

X

Wiedza o społeczeństwie

X

X

Geografia

X

X

Biologia

X

X

Chemia

X

X

Fizyka

X

Informatyka

X

X

Edukacja dla bezpieczeństwa

X

X

Podstawy przedsiębiorczości

X

2. Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej
I etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie fizyczne wraz z edukacją zdrowotną jest jednym z jedenastu obszarów
edukacji wczesnoszkolnej. Wymagania szczegółowe (na koniec klasy I i III) dotyczą głównie
zdrowia fizycznego, w tym:
− troski o ciało (higiena osobista, dbałość o postawę ciała),

− zachowań sprzyjających zdrowiu (właściwe Ŝywienie, aktywność fizyczna, poddawanie
się szczepieniom ochronnym),
− zachowania bezpieczeństwa (w czasie zajęć ruchowych, w kontaktach z lekami i substancjami chemicznymi) i szukania pomocy w sytuacjach zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia,
− właściwego zachowania w chorobie.
Wymagania dotyczące edukacji zdrowotnej uwzględniono takŜe w innych obszarach edukacji
wczesnoszkolnej: w edukacji przyrodniczej, społecznej i polonistycznej, zajęciach
komputerowych oraz w etyce (tab. 1), co podkreślono w części „Zalecane warunki i sposoby
realizacji”. Część z nich dotyczy ww. zagadnień, a takŜe: dbałości o zdrowie
i bezpieczeństwo własne i innych, kontrolowania zdrowia i przestrzegania zaleceń lekarza
i stomatologa, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, relacji i współpracy z innymi, pomagania
potrzebującym, ochrony środowiska przyrodniczego.
II etap edukacyjny: klasy IV-VI
W celach kształcenia (wymaganiach ogólnych) w wychowaniu fizycznym wyraźnie wskazano
na związek między zdrowiem i aktywnością fizyczną. W treściach nauczania tego przedmiotu
uwzględniono wymagania szczegółowe dotyczące dwóch obszarów:
− bezpieczeństwo (w czasie zajęć ruchowych, pobytu nad wodą, w górach, w ruchu drogowym) oraz sposoby postępowania w zagroŜeniach zdrowia lub Ŝycia,
− troska o ciało (hartowanie i ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem).
Wymagania szczegółowe, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio edukacji zdrowotnej, znajdują się przede wszystkim w przyrodzie, ale takŜe w wychowaniu do Ŝycia w rodzinie,
historii i społeczeństwie, języku obcym nowoŜytnym, języku polskim, zajęciach komputerowych i technicznych oraz etyce (tab. 1). Liczba ich jest duŜa i dotyczą one wielu aspektów
zdrowia człowieka, dbałości o ciało, zdrowie i środowisko. Podobnie, jak w edukacji
wczesnoszkolnej, dominują wymagania z zakresu zdrowia fizycznego.
Status i miejsce edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla klas IV-VI szkoły podstawowej nie uległ znaczącej zmianie w stosunku do starej podstawy programowej. Jej treści (wymagania szczegółowe) są rozproszone w wielu przedmiotach. Jest to model ścieŜki edukacyjnej (programu międzyprzedmiotowego), choć nazwa
ta nie jest obecnie uŜywana.
Zapis o wiodącej roli wychowania fizycznego w edukacji zdrowotnej nakłada na nauczycieli
tego przedmiotu obowiązek koordynacji tej edukacji w szkole. Jest to jednak zapis ogólny,
zamieszczony w części „Zalecane warunki i sposobie realizacji”. Podjęcie przez nauczycieli
wychowania fizycznego tej roli zaleŜeć będzie od wielu czynników, w tym:
− zrozumienia, motywacji i gotowości do podjęcia nowego zadania i uzyskania nowych
kompetencji przez nauczycieli wychowania fizycznego;
− docenienia znaczenia edukacji zdrowotnej przez dyrekcję szkoły i stworzenia nauczycielowi wychowania fizycznego moŜliwości pełnienia roli jej koordynatora;
− zrozumienia i chęci do współpracy ze strony innych nauczycieli.

3. Edukacja zdrowotna w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych
NajwaŜniejszym, nowym i cennym rozwiązaniem jest wyodrębnienie edukacji zdrowotnej
jako jednego z siedmiu bloków tematycznych podstawy programowej wychowania fizycznego w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Wymagania szczegółowe dotyczące

edukacji zdrowotnej znajdują się takŜe, podobnie jak we wcześniejszych etapach nauczania,
w wielu przedmiotach: biologia, przyroda, wychowanie do Ŝycia w rodzinie, edukacja dla
bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy nowoŜytny, geografia,
chemia, fizyka, etyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, podstawy przedsiębiorczości
(tab. 1). Przyjęte rozwiązanie jest zgodne z modelem zalecanym przez Światową Organizację
Zdrowia: wiodący przedmiot (wychowanie fizyczne) i włączenie treści dotyczących zdrowia
do wielu przedmiotów.
Definicja i cele edukacji zdrowotnej
Przy opracowywaniu wymagań szczegółowych z zakresu edukacji zdrowotnej w podstawie
programowej wychowania fizycznego w III i IV etapie edukacyjnym przyjęto następującą
definicję i cele tej edukacji:
•

Edukacja zdrowotna jest procesem dydaktyczno-wychowawczym, w którym uczniowie
uczą się jak Ŝyć, aby: zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć
środowisko sprzyjające zdrowiu, a w przypadku choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki;

•

Celem edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieŜy jest udzielanie im pomocy w:
− poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych;
− zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zaleŜy, dlaczego i jak naleŜy o nie dbać;
− rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi;
− wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje moŜliwości ;
− rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego Ŝycia;
− przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia
zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej.

Treści kształcenia
Przyjęto załoŜenie, Ŝe treści kształcenia (wymagania szczegółowe) powinny uwzględniać
holistyczne (całościowe) podejście do zdrowia. Zakłada ono, Ŝe zdrowie człowieka składa się
z kilku, wzajemnie powiązanych wymiarów: zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne,
duchowe, seksualne oraz Ŝe zaleŜy ono w znacznym stopniu od zdrowia społeczeństwa
i zdrowia środowiskowego7 (ryc. 2).

7

Zdrowia społeczeństwa są to normy kulturowe, wartości i praktyki, a takŜe dostęp do Ŝywności, mieszkań,
pracy, opieki zdrowotnej, dóbr kulturalnych, rekreacji itd. Zdrowie środowiskowe, zgodnie z definicją
Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczy aspektów Ŝycia człowieka, które są zaleŜne od czynników fizycznych,
chemicznych, biologicznych, społecznych, psychicznych, ekonomicznych jego środowiska Ŝycia – domu,
szkoły, pracy, miejsc rekreacyjnych, środowiska lokalnego.

Ryc. 2. Holistyczny model zdrowia8
Efektem tego załoŜenia było rozszerzenie zakresu edukacji zdrowotnej o aspekty zdrowia
psychospołecznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności Ŝyciowych (osobistych
i społecznych)9. Wśród tych umiejętności, w bloku „edukacja zdrowotna”, wymieniono:
pozytywne myślenie, budowanie poczucia własnej wartości, wiary w siebie, podejmowanie
decyzji, utrzymywanie dobrych relacji z innymi, dawanie i przyjmowanie wsparcia,
rozwiązywanie problemów, gospodarowanie czasem, radzenie sobie z presją, krytyką,
negatywnymi emocjami, stresem. Tradycyjnie szkolna edukacja zdrowotna koncentrowała się
wokół biologii człowieka (anatomia i fizjologia), profilaktyki chorób i wybranych
uwarunkowań zdrowia fizycznego (w tym zwłaszcza higiena osobista, aktywność fizyczna
i Ŝywienie).
W pozostałych sześciu blokach wychowania fizycznego (diagnoza sprawności i aktywności
fizycznej oraz rozwoju fizycznego, trening zdrowotny, sporty całego Ŝycia, bezpieczna
aktywność fizyczna i higiena osobista, sport i taniec) znajduje się równieŜ wiele wymagań
dotyczących edukacji zdrowotnej. Wszystkie te wymagania tworzą pięć obszarów edukacji
zdrowotnej (tab. 2):
−
−
−
−
−

8

aktywność fizyczna, praca i wypoczynek, Ŝywienie,
rozwój fizyczny w okresie dojrzewania i młodzieńczym,
dbałość o ciało, bezpieczeństwo, choroby,
zdrowie i dbałość o nie,
zdrowie psychospołeczne i umiejętności Ŝyciowe.

Model opracowany przez Simovska V., Jensen B.B., Carlton M., Albeck Ch. Shape up Europe. Towards
a healthy and balanced growing up. Barcelona, P.A.U. Publisher (www.shapeeurope.net).
9
Umiejętności Ŝyciowe (ang. life skills), zwane takŜe psychospołecznymi (osobistymi i społecznymi),
to umiejętności umoŜliwiające jednostce pozytywne zachowania przystosowawcze, które pozwalają efektywnie
radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego Ŝycia. Kształtowanie tych umiejętności jest waŜnym celem
współczesnej edukacji zdrowotnej.

Tabela 2. Obszary tematyczne i wymagania z zakresu edukacji zdrowotnej zawarte we wszystkich siedmiu blokach tematycznych podstawy
programowej wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Wymagania. Uczeń:
Obszar
tematyczny
Aktywność
fizyczna,
praca
i wypoczynek,
Ŝywienie

Gimnazjum
• ocenia poziom własnej aktywności fizycznej
• wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie
• omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania róŜnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach Ŝycia człowieka
• wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliŜszej okolicy, które
moŜna wykorzystać dla aktywności fizycznej
• opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą
a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym

Szkoły ponadgimnazjalne
•
•
•
•
•

•
Rozwój fizyczny
w okresie
dojrzewania
i młodzieńczym
Dbałość o ciało,
bezpieczeństwo,
choroby

• wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności
fizycznej w okresie dojrzewania płciowego
• wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego
odchudzania się i uŜywania sterydów w celu zwiększenia masy
mięśni
• wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących
w organizmie w okresie dojrzewania
• wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im
• wskazuje zagroŜenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin
sportu

•

opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb
omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zaleŜności
od płci, okresu Ŝycia i rodzaju pracy zawodowej
wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności
fizycznej zaleŜne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności
lokalnej
ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłki fizyczne
o róŜnej intensywności
wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną i Ŝywieniem
a zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz omawia sposoby
utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach
Ŝycia
wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla
wszystkich a zdrowiem
wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy
(BMI).

• wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym
pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze
• wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka
związanego z niektórymi sportami lub wysiłkami fizycznymi
• wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem
ruchu, w szczególności choroby układu krąŜenia, układu ruchu

i otyłość, oraz omawia sposoby zapobiegania im
• omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków
dopingujących
Zdrowie i dbałość • wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają
o zdrowie
pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje
te, na które moŜe mieć wpływ
• wymienia zachowania sprzyjające i zagraŜające zdrowiu oraz
wyjaśnia, na czym polega i od czego zaleŜy dokonywanie wyborów
korzystnych dla zdrowia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących
zdrowia i sportu oraz dokonuje krytycznej analizy informacji
medialnych w tym zakresie
wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl Ŝycia
wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka
i zasobem dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość
o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłość
wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i
innych ludzi
wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia
oraz dlaczego naleŜy poddawać się badaniom profilaktycznym
w okresie całego Ŝycia
wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są
podstawowe prawa pacjenta
planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz
wskazuje na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub w społeczności lokalnej
omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi,
organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia
wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem
oraz co sam moŜe zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające
zdrowiu

Zdrowie
psychospołeczne,
umiejętności
Ŝyciowe

• identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz
ma świadomość słabych stron, nad którymi naleŜy pracować
• omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi
emocjami
• omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i konstruktywnego
radzenia sobie z nim
• omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w
tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci
• wyjaśnia, w jaki sposób moŜe dawać i otrzymywać róŜne rodzaje
wsparcia społecznego
• wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne i podaje jego przykłady
• omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu,
naduŜywaniem alkoholu i uŜywaniem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób naleŜy opierać się presji
oraz namowom do uŜywania substancji psychoaktywnych i innych
zachowań ryzykownych

•
•
•
•
•
•

wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne
omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania
trudnych zdarzeń i przeformułowania myśli negatywnych na
pozytywne
wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary
w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji
wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych
oraz radzenie sobie z krytyką
omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem
omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób
chorych psychicznie i dyskryminowanych (np. Ŝyjących
z HIV/AIDS)

Realizacja edukacji zdrowotnej w ramach wychowania fizycznego w gimnazjum i szkołach
ponadgimnazjalnych
W części podstawy programowej „Zalecane warunki i sposób realizacji” zwrócono uwagę na
dwa waŜne aspekty dotyczące:
•

realizacji zajęć z edukacji zdrowotnej, w tym konieczności:
− dostosowania ich do potrzeb uczniów (po przeprowadzeniu diagnozy tych potrzeb),
− aktywnego uczestnictwa uczniów w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć,
− wspierania ich przez realizację pokrewnych treści z zakresu edukacji zdrowotnej
w ramach innych przedmiotów, co wymaga koordynacji i współdziałania nauczycieli
róŜnych przedmiotów oraz współpracy z pielęgniarką lub higienistką szkolną,
− skoordynowania ich z programami dotyczącymi zdrowia i profilaktyki zachowań
ryzykownych lub chorób, oferowanymi szkołom przez róŜne podmioty;

•

skuteczności edukacji zdrowotnej, w tym konieczność:
− prowadzenia zajęć z wykorzystaniem róŜnorodnych metod i technik aktywizujących
oraz interaktywnych, w tym szczególnie metody projektu10 i portfolio11,
− współpracy z rodzicami uczniów w planowaniu i realizacji zajęć,
− dokonywania ewaluacji przebiegu zajęć (ewaluacji procesu), z udziałem uczniów i ich
rodziców oraz wprowadzanie na tej podstawie modyfikacji ich treści i organizacji.

Wyodrębnienie w wychowaniu fizycznym na III i IV etapie edukacyjnym bloku „edukacja
zdrowotna” wymagać będzie m.in.:
− zmiany dotychczasowych zasad pracy nauczycieli WF, w tym m.in.: prowadzenie tych
zajęć w salach lekcyjnych (a nie na sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych), w grupach koedukacyjnych;
− pełnienia roli przewodnika (lidera) uczniów, który organizuje uczenie się, a nie
wchodzi w rolę eksperta; połoŜenie akcentu na uczenie się, a nie nauczanie uczniów.
Propozycje organizacji zajęć w ramach bloku „edukacja zdrowotna”
Proponuje się następujące formy organizacji tych zajęć:
•

wariant optymalny:
− kurs w wymiarze co najmniej 30 godzin w okresie 3 lat nauki w gimnazjum i 3 lat
nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
− zajęcia w cyklu ciągłym, w okresie jednego semestru; decyzję o wyborze semestru,
w którym odbywać się będą zajęcia, podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu
z nauczycielami wychowania fizycznego, radą pedagogiczną i uczniami; ze względów
organizacyjnych korzystnym rozwiązaniem wydaje się, organizowanie tych zajęć
w pierwszym semestrze (w pierwszym roku nauki). Sprzyjać to moŜe równieŜ
adaptacji uczniów do nowej szkoły, radzeniu sobie z trudnościami oraz integracji
grupy;
− czas trwania poszczególnych zajęć 1 lub 2 godziny lekcyjne.

•

Wariant alternatywny: cykl zajęć (warsztatów) w okresie krótszym niŜ jeden semestr

10

Metoda projektu polega na tym, Ŝe uczący się (w zespole lub indywidualnie) samodzielnie inicjują, planują
wykonują i oceniają określone zadanie.
11
Metoda portfolio słuŜy planowaniu, organizowaniu i ocenianiu własnego uczenia się. Uczący się gromadzi
(np. w teczce, skoroszycie, kopertach) róŜne materiały dokumentujące jego pracę.

(moŜliwość zajęć 2-3 godzinnych, z przerwą i zapewnieniem uczniom odpowiednich
warunków).
Za nieprawidłowe naleŜy uznać:
− rozłoŜenie zajęć w dłuŜszym okresie, z długimi odstępami czasu między kolejnymi
zajęciami; zaburza to ciągłość i systematyczność pracy uczniów oraz utrudnia
odwoływanie się do zajęć wcześniejszych;
− omawianie zagadnień wymienionych w bloku „edukacja zdrowotna” wyłącznie
w czasie części lekcji przeznaczonych na zajęcia ruchowe.
W pracach nad podstawą programową wychowania fizycznego przyjęto załoŜenie, Ŝe na
zajęcia w ramach bloku „edukacja zdrowotna” naleŜy przeznaczyć godziny z puli zajęć do
wyboru (2 godziny w tygodniu na III i IV etapie edukacyjnym), mimo Ŝe edukacja zdrowotna
jest obowiązkowa. ZałoŜenie to naleŜy utrzymać, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych, w których jest tylko 1 godzina zajęć klasowo-lekcyjnych w tygodniu.
Zajęcia w ramach bloku „edukacja zdrowotna” w danej szkole powinni podjąć tylko ci
nauczyciele wychowania fizycznego, którzy czują się do tego przygotowani lub są gotowi
doskonalić swoje umiejętności. Wymaga to uzgodnień i współpracy między nauczycielami
WF, zwłaszcza w kwestii oceniania osiągnięć uczniów.
Wśród innych kwestii organizacyjnych wymagających rozwiązania w szkole naleŜy
wymienić:
− liczbę uczniów na zajęciach: przy prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod
aktywizujących (warsztatowych) nie powinna ona przekraczać 20 osób12; nie jest teŜ
korzystnie, gdy liczba uczniów jest mniejsza niŜ 10 osób (czują się one wówczas zbyt
„eksponowane”);
− prowadzenie zajęć w pomieszczeniu, zapewniającym warunki do pracy metodami aktywizującymi (odpowiednia wielkość, moŜliwość zmiany ustawienia stołów i krzeseł itd.).
Propozycja zasad oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach edukacji zdrowotnej
Kolejną kwestią wymagającą ustalenia są zasady oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach
edukacji zdrowotnej oraz włączania tej oceny do oceny śródrocznej i rocznej z wychowania
fizycznego. Zasady te powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami13, uzgodnione ze
wszystkimi nauczycielami wychowania fizycznego oraz włączone do wewnątrzszkolnego
oceniania. Ze względu na specyfikę zajęć z edukacji zdrowotnej, w ocenianiu osiągnięć
uczniów naleŜy wziąć pod uwagę:
− obecność i aktywność uczniów na zajęciach; ich gotowość do podejmowania zadań
indywidualnych lub zespołowych;
− samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności osobistych i społecznych oraz
zmian postaw i zachowań (w miarę moŜliwości z wykorzystaniem kwestionariuszy
i arkuszy samooceny);
− ocenę przez rówieśników, w przypadku wykonywania projektów i prac zespołowych;

12

Zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba uczniów na lekcji wychowania fizycznego moŜe wynosić
12 – 26 osób. W przypadku tej maksymalnej liczby mogą pojawić się trudności w angaŜowaniu wszystkich
uczniów do pracy, utrzymaniu dyscypliny itd.
13
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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.

− ocenę pracy ucznia przez nauczyciela dotyczącą specyficznych zadań, pracy domowej,
projektów, portfolio i innych wytworów pracy ucznia.
Podsumowanie
Rozwiązanie dotyczące edukacji zdrowotnej, przyjęte w nowej podstawie programowej
kształcenia ogólnego:
•

wspiera realizację programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły,
szczególnie przez włączenie wymagań dotyczących umiejętności psychospołecznych;

•

przyczynić się moŜe do większej skuteczności działań nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie motywowania uczniów do zwiększenia aktywności fizycznej; zajęcia te
umoŜliwią uczniom poznawanie siebie, swojego rozwoju, zdrowia i potrzeb;

•

stwarza szansę dla nauczycieli wychowania fizycznego: zwiększenia ich: prestiŜu osobietego, zawodowego i społecznego, moŜliwości udziału w Ŝyciu szkoły, rozwoju zawodowego i osobistego oraz zwiększenia satysfakcji z pracy;

•

w dalszej perspektywie stwarza szansę na poprawę zdrowia ludności w Polsce, gdyŜ:
− systematycznie prowadzona edukacja zdrowotna w szkole jest najbardziej opłacalną,
długofalową inwestycją w zdrowie społeczeństwa,
− przyjęty zapis jest elementem polityki zdrowotnej państwa, zgodnym z Narodowym
Program Zdrowia na lata 2007-201514.

To, w jakim stopniu uda się wdroŜyć edukacją zdrowotną w praktyce i czy zwiększy się jej
skuteczność zaleŜeć będzie od wielu czynników. Podstawową sprawą jest jednak uznanie
przez nauczycieli wychowania fizycznego nowego zadania za waŜne i poszukiwanie dobrych
rozwiązań organizacyjnych i metod pracy. Nauczyciele powinni uzyskać nowe kompetencje
(tab. 3) i niezbędne jest udzielenie im w tym pomocy przez:
− stworzenie systemu doskonalenia nauczycieli wychowania fizycznego (zwłaszcza
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) w zakresie edukacji zdrowotnej;
− dokonanie zmian w kształceniu przeddyplomowym nauczycieli wychowania fizycznego;
− uwzględnienie edukacji zdrowotnej w kształceniu przeddyplomowym nauczycieli wszystkich przedmiotów;
− opracowanie poradników i innych materiałów metodycznych dla nauczycieli.

Tabela 3. PoŜądane kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji edukacji
zdrowotnej, ustalone w czasie roboczego spotkania nauczycieli akademickich na temat:
„Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji edukacji zdrowotnej”,
Warszawa 15 i 16 X 2008 r.

14

W celu operacyjnym Nr 8 zapisano następujące zadanie dla resortu edukacji (we współpracy z resortem
zdrowia): „Realizacja w szkołach wszystkich typów edukacji zdrowotnej, ukierunkowanej na rozwijanie
umiejętności Ŝyciowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowia fizycznego,
psychicznego i społecznego”.

Wiedza o:
− rozwoju fizycznym, psychicznym, społecznym i psychoseksualnym dzieci i młodzieŜy oraz
o zdrowiu – zasobach i czynnikach ryzyka dla zdrowia
− profilaktyce najczęstszych problemów zdrowotnych i społecznych dzieci i młodzieŜy oraz
profilaktyce chorób cywilizacyjnych
− procesie edukacji zdrowotnej w szkole, w tym zwłaszcza ukierunkowanej na rozwijanie
umiejętności Ŝyciowych
− promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły promującej zdrowie
Umiejętności:
− diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej i planowania na tej podstawie
jej programu
− koordynowania działań w zakresie edukacji zdrowotnej w szkole, współdziałania z innymi
nauczycielami, pielęgniarką szkolną, rodzicami i organizacjami
− stosowania metod i technik nauczania wspierających aktywność i uczestnictwo uczniów oraz
tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się i dobremu samopoczuciu
− motywowania uczniów do troski o zdrowie i wspierania ich w tych działaniach
− ewaluacji procesu i wyników prowadzonej przez siebie edukacji zdrowotnej
Postawa, którą charakteryzuje:
− przekonanie, Ŝe zdrowie jest wartością dla człowieka oraz zasobem dla społeczeństwa
− gotowość do tworzenia wzorców zachowań zdrowotnych dla uczniów
− otwartość i wraŜliwość na potrzeby innych, empatia, autentyczność
− gotowość do doskonalenia własnego zdrowia oraz umiejętności Ŝyciowych
− gotowość do działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska pracy i nauki

PODSTAWA PROGRAMOWA
PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
III etap edukacyjny: gimnazjum
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej.
Uczeń rozumie znaczenie powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej.
II. Przygotowanie do działania ratowniczego.

Uczeń zna zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagroŜenia Ŝycia i zdrowia.
III. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej. Uczeń:
1)

omawia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej
w Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie obrony
cywilnej w świecie.

2. Ochrona przed skutkami róŜnorodnych zagroŜeń. Uczeń:
1)

przedstawia typowe zagroŜenia zdrowia i Ŝycia podczas powodzi, poŜaru itp.;

2)

omawia zasady ewakuacji ludności, zwierząt z terenów zagroŜonych;

3)

wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i Ŝywność;

4)

charakteryzuje zagroŜenia poŜarowe w domu, szkole i najbliŜszej okolicy;

5)

wyjaśnia, jak naleŜy gasić zarzewie ognia;

6)

wyjaśnia, jak naleŜy gasić odzieŜ palącą się na człowieku;

7)

omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych;

8)

uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice.

3. Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki. Uczeń:
1)

omawia wpływ środków promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, Ŝywność
i wodę;

2)

wymienia sposoby zabezpieczenia Ŝywności i wody przed skaŜeniami;

3)

wyjaśnia znaczenie pojęć: odkaŜanie, dezaktywacja, dezynfekcja, deratyzacja;

4)

wyjaśnia, na czym polegają zabiegi sanitarne i specjalne.

4. Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach. Uczeń:
1) wymienia rodzaje znaków substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania;
2) rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach;
3) wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka
transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi;
4) wykorzystuje róŜne materiały na zastępcze środki ochrony dróg oddechowych
i skóry.
5. Ostrzeganie ludności o zagroŜeniach, alarmowanie. Uczeń:
1)

definiuje i rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych;

2)

charakteryzuje zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu;

3)

umie zachować się w szkole po ogłoszeniu alarmu.

6. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Uczeń:
1)

uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy;

2)

omawia zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika;

3)

wzywa odpowiednią pomoc;

4)

rozpoznaje stopień zagroŜenia osoby poszkodowanej i wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku;

5)

omawia zasady zabezpieczenia miejsca wypadku;

6)

wyjaśnia, jak naleŜy udzielać pomocy w wypadku drogowym, podczas kąpieli,
załamania lodu, poraŜenia prądem;

7)

omawia sposób wynoszenia poszkodowanego ze strefy zagroŜenia;

8)

rozpoznaje stan przytomności, bada oddech i tętno;

9)

wymienia zagroŜenia dla osoby nieprzytomnej;

10)

układa osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej;

11)

wykonuje samodzielnie resuscytację krąŜeniowo-oddechową;

12)

udziela pomocy osobie poraŜonej prądem;

13)

wyjaśnia, dlaczego duŜy krwotok i wstrząs pourazowy zagraŜają Ŝyciu;

14)

tamuje krwotok za pomocą opatrunku;

15)

udziela pomocy przy złamaniach i zwichnięciach;

16)

udziela pomocy przy zatruciach: pokarmowych, lekami, gazami, środkami chemicznymi;

17)

omawia skutki działania niskiej i wysokiej temperatury na organizm ludzki;

18)

udziela pomocy osobie poszkodowanej przy oparzeniu termicznym i chemicznym.

PODSTAWA PROGRAMOWA
PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
IV etap edukacyjny: liceum – tylko zakres podstawowy
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Znajomość struktury obronności państwa.
Uczeń rozróŜnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania
powinności obronnych przez organy administracji i obywateli.

II. Przygotowanie do sytuacji zagroŜeń.
Uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia Ŝycia, zdrowia lub
mienia; zna zasady planowania i organizowania działań.
III. Opanowanie zasad pierwszej pomocy.
Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w róŜnych stanach zagraŜających
Ŝyciu i zdrowiu.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Powinności obronne władz samorządowych, instytucji i obywateli. Uczeń:
1)

wymienia i uzasadnia polityczne oraz militarne warunki gwarancji bezpieczeństwa państwa;

2)

wymienia obowiązki obywateli w zakresie powinności obronnych.

2. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:
1)

przedstawia i charakteryzuje organizację Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;

2)

wymienia rodzaje wojsk oraz słuŜb w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.

3. Ochrona ludności i obrona cywilna. Uczeń:
1)

wyjaśnia podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego;

2)

identyfikuje obiekty opatrzone międzynarodowymi znakami ochrony zabytków;

3)

wymienia podstawowe środki ochrony ludności;

4)

wymienia sposoby i środki ochrony zwierząt;

5)

rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych i zna obowiązki ludności po
usłyszeniu alarmu;

6)

wskazuje drogi ewakuacji w szkole, omawia zasady ewakuacji ludności i środków materiałowych;

7)

potrafi ewakuować się z budynku w trybie alarmowym.

4. ZagroŜenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu. Uczeń:
1)

wymienia zagroŜenia czasu pokoju i wyjaśnia, na czym polegają;

2)

wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia
poszczególnych zagroŜeń;

3)

wymienia i charakteryzuje źródła zagroŜeń w najbliŜszym otoczeniu szkoły oraz
domu;

4)

przedstawia zasady działania w przypadku zagroŜeń czasu pokoju (np. awarii,
katastrofy komunikacyjnej, budowlanej), podczas przebywania w domu, szkole,
miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej;

5)

wyjaśnia zasady postępowania związane z wyszukiwaniem i wynoszeniem ofiar
oraz osób zagroŜonych z rejonów poraŜenia;

6)

wskazuje sposoby zapobiegania panice podczas zagroŜeń;

7)

uzasadnia konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych
ludzi podczas róŜnorodnych zagroŜeń;

8)

omawia zasady postępowania w czasie zagroŜenia terrorystycznego.

5. ZagroŜenia występujące podczas wojny. Uczeń:
1)

charakteryzuje środki raŜenia;

2)

wymienia konwencjonalne rodzaje broni współczesnego pola walki;

3)

wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie ludności w rejonach raŜenia
bronią konwencjonalną;

4)

wymienia i wyjaśnia zasadę działania indywidualnych środków ochrony przed
bronią masowego raŜenia;

5)

wymienia zbiorowe środki ochrony przed bronią konwencjonalną;

6)

wyjaśnia znaczenie zastępczych budowli ochronnych;

7)

omawia zasady ewakuacji z terenów zagroŜonych.

6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika). Uczeń:
1)

omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu wypadku;

2)

ocenia sytuację w miejscu wypadku;

3)

zabezpiecza miejsce wypadku i wzywa profesjonalną pomoc;

4)

omawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanym
i świadkom zdarzenia;

5)

wymienia środki przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy;

6)

ocenia stan poszkodowanego i demonstruje sposób skontrolowania jego funkcji
Ŝyciowych;

7)

udziela pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, dławienia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krąŜenia, wstrząsu pourazowego.

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI
W ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa uczniowie odbywają przysposobienie
obronne i zdobywają umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych.
Zadaniem nauczyciela jest wyrabianie u uczniów nawyków oraz opanowanie zasad działania
ratowniczego, szczególnie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku lub
innych zagroŜeń.
Podczas zajęć edukacyjnych obejmujących ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa, w oddziałach liczących więcej niŜ 30 uczniów wskazany jest podział na
grupy.

W czasie ferii letnich mogą być organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
Na IV etapie edukacyjnym, po zrealizowaniu treści nauczania z zakresu „Ochrona ludności
i obrona cywilna” celowe jest sprawdzenie umiejętności uczniów w praktycznej ewakuacji
z budynku szkoły.

KOMENTARZ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ
PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Piotr Makowski
Potrzeba bezpieczeństwa zawsze towarzyszyła człowiekowi − jest jedną z podstawowych
potrzeb oraz niezbywalnym prawem człowieka.
W przeszłość odchodzi tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa utoŜsamiane ze zdolnością do
przeciwdziałania zagroŜeniom zewnętrznym, kojarzonym zazwyczaj z działaniami wojennymi. Współcześnie o wiele większego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia
sobie z wieloma zagroŜeniami niemającymi cech typowych zagroŜeń zewnętrznych. Wskutek
dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego i uprzemysłowienia stale wzrasta liczba czynników
powodujących bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia człowieka. Ponadto gwałtownie
postępująca degradacja środowiska naturalnego stwarza powaŜne zagroŜenia ekologiczne.
Stąd teŜ przygotowanie społeczeństwa do radzenia sobie w tych warunkach naleŜy traktować
jako waŜne wyzwanie dla władz, instytucji bezpieczeństwa narodowego, systemu edukacji,
a nawet pojedynczych obywateli. Konieczna stała się zatem rewizja szkolnych treści
nauczania: rezygnacja z obszarów mniej istotnych i zbyt szczegółowych, z jednoczesnym
połoŜeniem nacisku na obszary o priorytetowym dla bezpieczeństwa znaczeniu.
Biorąc pod uwagę powyŜsze okoliczności oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, wprowadziło w podstawie programowej nowy przedmiot nauczania – edukacja dla
bezpieczeństwa, zastępujący dotychczasowy przedmiot przysposobienie obronne. Koncepcja
tego przedmiotu wyraŜa się w kompleksowym ujęciu zagadnień bezpieczeństwa z przeniesieniem punktu cięŜkości działań edukacyjnych na problematykę zagroŜeń pokojowych
i sposobów zachowań w sytuacjach zdarzeń o charakterze kryzysowym, w kaŜdym miejscu
i czasie.
Treści nauczania ujęte w podstawie programowej do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
zorientowane są zatem na wypracowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach róŜnych
zagroŜeń takich, jak: poŜary, powodzie, wypadki i katastrofy drogowe itp., które mogą
zaistnieć w najbliŜszym otoczeniu ucznia, włączając w to umiejętność niesienia pierwszej
pomocy. Dla zapewnienia wysokiej efektywności kształcenia naleŜy dąŜyć do maksymalnego
upraktycznienia zajęć – nauczania i utrwalania umiejętności potrzebnych w codziennym
Ŝyciu, w sytuacjach zagroŜeń i nieszczęśliwych wypadków. Dopełnieniem treści nauczania
jest problematyka funkcjonowania systemu obronności państwa, w tym Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolne programy powinny uwzględniać takŜe lokalne warunki
i zagroŜenia, których wystąpienie na danym terenie wydaje się najbardziej prawdopodobne.
Tak szeroki zakres tematyczny wymaga wsparcia ze strony kluczowych instytucji bezpieczeństwa – Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej i Sił Zbrojnych RP. Wsparcie to winno obej-

mować zarówno udział w niektórych zajęciach przedstawicieli powyŜszych instytucji, jak
i pomoc w organizowaniu pokazów wykorzystania specjalistycznego sprzętu oraz infrastruktury, a takŜe w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych. Stąd teŜ wskazane jest nawiązywanie współpracy między szkołami a lokalnymi jednostkami Policji, PSP, ośrodkami
szkolenia i jednostkami wojskowymi.

OPINIE O PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Uchwała Nr 333/2008
Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego
z dnia 16 października 2008 roku
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2008
roku (pismo DPN-MSz/KK-5000-9/08), projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół, Rada Główna, stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),
uchwala co następuje.
Rada Główna Szkolnictwa WyŜszego z uznaniem przyjmuje starania Ministerstwa
Edukacji Narodowej mające na celu uporządkowanie systemu oświaty, w tym zwłaszcza
zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w duchu obecnie obowiązujących
kanonów.
Rada Główna wspiera długofalowe zmiany systemowe mające na celu przeniesienie
uwagi na efekty kształcenia, wydłuŜenie kształcenia ogólnego, doprecyzowanie zakresu treści
nauczania, indywidualizację kształcenia oraz doprecyzowanie opisu wymagań na koniec
kaŜdego etapu kształcenia.
Projekt rozporządzania uwzględnia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia
się przez całe Ŝycie (2006/962/WE) i jest waŜnym elementem włączania naszej edukacji
w system edukacji europejskiej.
Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa WyŜszego

Jerzy BłaŜejewski

Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
w sprawie projektu rozporządzenia określającego
podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół

Opracowanie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół było koniecznością, ze względu na fakt, Ŝe aktualnie obowiązująca podstawa nie
gwarantuje zadowalających efektów kształcenia.
Według licznych opinii starą podstawę programową naleŜało zmienić między innymi
z niŜej wymienionych powodów:
-

-

przestała spełniać swoja rolę, gdyŜ była adresowana do zdecydowanie odmiennej
populacji uczniów: była tworzona przy załoŜeniu, Ŝe do szkół kończących się
maturą uczęszcza około 50% rocznika uczniów, natomiast dziś do tego typu szkół
uczęszcza ponad 80% kaŜdego rocznika uczniów;
wbrew tradycji czteroletniego cyklu kształcenia ogólnego w polskiej szkole,
próbowała dwukrotnie pomieścić pełny cykl kształcenia ogólnego w trzyletni
okres realizacji: najpierw w gimnazjum, a potem w liceum:
jest zbyt encyklopedyczna, z perspektywy łatwo dziś dostępnych źródeł
informacji;
jest nieprecyzyjna w opisie treści i dlatego wymagała dodatkowego opisu
standardów wymagań egzaminacyjnych, co łącznie dało bardzo niejasny i często
sprzeczny oraz tego, co ma umieć uczeń.

Bardzo pozytywnie ocenić naleŜy decyzję, Ŝe wymagania opisane są na dwóch
poziomach: szczegółowym i ogólnym. Wymagania szczegółowe opisują treści kształcenia:
konkretne wiadomości oraz umiejętności, jakie uczniowie maja opanować. Wymagania
ogólne opisują cele kształcenia w zakresie danego przedmiotu: są to ogólne klasy umiejętności, kształtowane podczas pracy nad wymaganiami szczegółowymi.
Wielka zaletą nowej podstawy programowej jest przedstawienie dla kaŜdego
przedmiotu w miejsce mało precyzyjnego opisu tego, czego trzeba uczyć, pełnej listy
wymagań, które powinien spełniać przeciętnie zdolny uczeń na koniec kaŜdego etapu
kształcenia.
Podkreślić naleŜy, Ŝe proponowana podstawa programowa określa zestaw postaw,
które szkoła powinna kształtować u uczniów, takich jak: uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, przedsiębiorczość, kreatywność,
gotowość do pracy zespołowej, kultura osobista. W rozwoju społecznym bardzo waŜne jest
kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego
narodu, a takŜe postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
WdroŜenie do praktyki opiniowanego rozporządzenia otworzyłoby bardzo waŜny etap
w rozwoju kształcenia w polskim systemie oświaty i wychowania. Do najwaŜniejszych

decyzji zaliczyć naleŜy uznanie: języka polskiego, matematyki, języków obcych za
fundamentalny obszar wiedzy wspólnej dla wszystkich zdających maturę.
Nowa podstawa programowa:
przywiązuje szczególna uwagę do poszerzonego nauczania matematyki. Trzeba
jeszcze raz podkreślić, Ŝe usunięcie matematyki z zestawu obowiązkowych
egzaminów maturalnych spowodowało ogromne szkody w zasobach kapitału
intelektualnego Polaków,
kładzie równieŜ większy nacisk na umiejętność wykorzystywania wiedzy do
identyfikowania i rozwiązywania problemów, a takŜe formułowania wniosków
opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa,
cieszy fakt, Ŝe nowa podstawa programowa przedmiotów eksperymentalnych
została uzupełniona o wymagania doświadczalne,
bardzo pozytywnie naleŜy ocenić wprowadzenie nauczania pierwszego języka
obcego od I klasy szkoły podstawowej oraz drugiego języka obcego od I klasy
gimnazjum.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe nowa podstawa programowa traktuje
okres nauki w gimnazjum i liceum łącznie, jako spójny programowo obszar kształcenia.
Wszyscy uczniowie przechodzą jednakowy, czteroletni kurs kształcenia ze wszystkich
przedmiotów tradycyjnie obecnych w szkole.
Jeszcze raz zauwaŜyć naleŜy, Ŝe kaŜdy uczeń aŜ do matury uczy się języka polskiego,
języków obcych oraz matematyki jako trzech fundamentalnych obszarów wiedzy w zakresie
których będzie potem zdawał obowiązkową część matury.
KaŜdy uczeń w ciągu ostatnich dwóch lat liceum lub trzech lat technikum przechodzi
głęboki kurs w zakresie trzech wybranych przedmiotów maturalnych. Przedmioty te
oferowane są w duŜym wymiarze godzin.
Taki program, dający moŜliwość efektywnego kształcenia niemal całej populacji na
poziomie średnim, jest zbieŜny z rozwiązaniami przyjętymi w większości krajów zachodnich.
Przedstawiony model jest dobra drogą do uzyskania solidnego przygotowania kandydatów na
studia wyŜsze.
Oceniając bardzo pozytywnie ten dokument, naleŜy stwierdzić, Ŝe wprowadzenie w
Ŝycie projektu rozporządzenia określającego podstawę programową wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół otworzy nowy etap
w polskim systemie kształcenia oświaty i wychowania. W fazie wdraŜania i funkcjonowania
przyjęte rozwiązania muszą być oceniane i w sposób ciągły udoskonalane.

Przewodniczący
Komisji Edukacji KRASP
prof. dr hab. Tomasz Borecki

