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Szanowni Państwo,

Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wycho-
wania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Sposób wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach przygoto wujących do 
zawodu będzie tematem odrębnej publikacji.

Każdy tom poświęcony jest odrębnej grupie zajęć. Zawiera on wszystkie fragmenty podstawy progra-
mowej dotyczące tych zajęć oraz komentarze ekspertów, pozwalające lepiej zrozumieć intencje twórców 
podstawy. Ponieważ poszczególne tomy adresowane są do różnych grup nauczycieli, w każdym tomie 
powtórzono części wstępne odpowiednich załączników pod stawy programowej, skierowane do wszyst-
kich nauczycieli. 

Wdrażaniu w szkołach i przedszkolach nowej podstawy programowej towarzyszą jeszcze inne zmia-
ny w prawie oświatowym. Tych zmian, porządkujących edukacyjną rzeczywistość od września 2009 r. 
jest sporo: to m.in. zmieniona ustawa o systemie oświaty, nowe rozpo rządzenie o ramowych planach 
nauczania (obowiązujące w szkołach publicznych), nowe rozporządzenie o kwalifi kacjach nauczycieli, 
nowe zadania dla nauczycieli, wynikające ze zmian w Karcie Nauczyciela, a także kolejne podwyżki płac 
nauczycieli. Dlatego każdy tom zawiera także pewne informacje ogólne, związane ze zmianami progra-
mowymi i organi za cyjnymi 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 refl eksji dużego zespołu uczonych, metodyków, 
nauczycieli oraz pracowników systemu egzami na cyjnego. W swoich pra cach zespół ten korzystał z do-
świadczeń oraz dorobku twórców wcześniejszych podstaw, w tym z projektu podstawy, który powstał 
w Instytucie Spraw Publicznych w 2005 roku. W trwa jących niemal trzy miesiące publicznych konsul-
tacjach aktywnie uczestniczyły setki respondentów. Twórcy podsta wy wspierali się przy jej doskonale-
niu dziesiątkami zamówio nych recenzji najznamienitszych gremiów i towarzystw naukowych. 

Szczególną rolę w pracach zespołu odegrali uczeni, którzy podjęli trud koordynowania prac nad poszcze-
gólnymi obszarami tematycznymi podstawy programowej:

prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek – język polski i edukacja artystyczna,
dr Magdalena Szpotowicz – języki obce nowożytne,
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 fi zyczne i edukacja dla bezpieczeństwa.

Wszystkim uczestnikom tych prac składam niniejszym serdeczne podzię ko wanie.

Każda szkoła otrzyma co najmniej dwa wydrukowane komplety wszystkich tomów tej publi kacji. Dal-
sze egzemplarze można pobrać ze strony www.reformaprogramowa.men.gov.pl. Na tej stronie można 
też znaleźć szereg informacji pomocnych przy organizowaniu zreformo wanej szkolnej rzeczywistości, 
m.in. dotyczących stosowania nowych ramowych planów nauczania. Jest tam także dostępny wykaz 
wszystkich podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, zgodnych z nową podstawą programo-
wą. Liczę, że wszystko to pomoże nam razem zmieniać polską szkołę na lepsze. 

Katarzyna Hall

Minister Edukacji Narodowej
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Dlaczego 
w polskich 

szkołach 
podstawowych, 

gimnazjach 
i liceach 
nastąpią 
zmiany?

Co się stało?

O POTRZEBIE REFORMY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Zbigniew Marciniak

Szkole sprzyja stabilność. Czasem jednak okoliczności zewnętrzne sprawiają, 
że rozwiązania przyjęte w obrębie systemu edukacji przestają być skutecz-
ne, wbrew staraniom na uczy  cieli oraz uczniów. Zachodzi wtedy potrzeba 
zaproje kto wania i wdroże nia zmian, któ re zapewnią lepsze efekty kształ-
cenia. Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia. 

Na pierwszy rzut oka nie ma problemu. Naj zdol  niejsi polscy uczniowie odno-
szą spektakular ne sukcesy: wygrywają światowe zawo dy infor ma tycz ne, co 
roku przywożą nagrody z presti żowego Europejskiego Kon kur su Mło dych 
Nau kow ców oraz medale z międzynaro do wych olimpiad przedmioto wych. 
Możemy być także zadowoleni z pilności polskich uczniów: nasz kraj ma ak-
tualnie (2009) najniższy w Eu ro pie odse tek ucz niów, którzy porzucają szkołę 
przed jej ukończe niem. Co więcej, Pol ska jest postrzegana na arenie między-
narodowej jako kraj, który odniósł ogromny sukces edukacyjny: wprowa-
dze nie gimna zjów, czy  li wydłu że nie o rok powszechnego i obowiązkowego 
kształcenia ogól nego przy nio sło zdecydowaną po pra wę efektów kształcenia 
w grupie uczniów najsłabszych – fakt ten zos tał wiarygodnie potwier dzony 
przez międzyna ro do we badania OECD PISA prze pro wadzone w la tach 2000, 
2003 oraz 2006 na reprezentatywnej grupie 15-letnich uczniów.

Problem ujawnia się jednak już w pierw szych tygodniach nauki, zarówno 
w szkołach ponad gimna zjal nych, jak i wyż szych. Nauczyciele i wykładow-
cy często ze zgrozą kon  sta  tują, że duża część ich uczniów (studentów) ma 
funda men talne braki w wykształceniu, uniemożliwiające płynne kontynu-
owanie procesu nauczania. Po w szech nie panuje opinia, że efekty pracy pol-
skiej szkoły znacznie się pogorszyły. 

Początek XXI wieku przyniósł zjawisko bez  precedensowego wzrostu aspira-
cji edukacyj nych młodych Polaków. Jesz  cze kil ka lat temu tylko około 50% 
uczniów z każdego rocznika po dej mo wało naukę w szko łach umożliwiają-
cych zdawanie matury. Dziś (2009), po ukończeniu gim na zjum, takie szkoły 
wybiera ponad 80% uczniów. Spośród nich około 80% z powo dze niem zdaje 
maturę i w zna  komitej większości przekracza progi uczelni. W rezultacie, co 
drugi Po lak w wieku 19–24 lata studiuje, zaś liczba studentów w Pol sce, w cią-
gu zaledwie kilku lat, wzrosła aż pięciokrotnie. 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest obecność w szkołach kończących się 
maturą, a póź niej w murach wyższych uczelni, dużej grupy młodzieży, która 
dawniej kończyła swoją edu ka cję na poziomie zasadniczej szkoły zawodo-
wej. W szczególności, z powodów czysto sta tys  tycz nych, obniżył się średni 
poziom uzdolnień populacji młodych ludzi, aspirujących do zdobycia wyż-
szego wykształcenia. 
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System edukacji – zarówno oświata, jak i szkolnictwo wyższe – nie mogą po-
zostać obojętne wobec tak istotnej zmiany. Założenie, że po nad 80% roczni-
ka potrafi  skutecznie i równie szybko na uczyć się tego wszyst kie go, co było 
zaplanowane dla zdolniejszych 50%, jest źród łem paradoksu: pomi mo nie 
mniejszego niż dawniej wysiłku wkładanego przez nauczy cieli oraz zwięk-
szonego za in teresowania uczniów zdobyciem wyższego wy kształcenia, pol-
skiej szkole nie udaje się osiąg nąć satysfak cjo nujących efek tów kształcenia.

Możliwe są dwa zasadniczo różne rozwiązania tego problemu. Pierw sze 
z nich polega na za cho  wa niu systemu edukacji w niezmienionym kształcie 
i podniesieniu poprzeczki przy rekrutacji do szkół kończących się maturą 
oraz na studia. Wtedy jednak nastąpi drastyczne obniżenie od setka młodzie-
ży uzyskującej wykształcenie wyższe. 

Rozwiązanie to zostało powszechnie odrzucone w krajach demokratycznych, 
które znalazły się wcześniej w po dobnej sytuacji. W państwach, w których 
decyzje kluczo we dla spo łecz  noś ci lokal nych oraz w skali państwa podejmuje 
się w dro dze gło so wania, dba łość o poziom wie dzy najsłabiej wykształconych 
obywateli jest równie ważna jak  kształ ce nie elit. Dlatego zwy cięża pogląd, 
że o poziomie wykształcenia współczesnego spo łe czeń stwa świad  czy nie ty-
le średni, co minimalny akceptowalny po ziom wykształcenia. Konsekwent-
nie, zachęca się młodych ludzi do jak najdłuższego korzystania z us ług syste-
mu eduka cji i usta wia się na ich drodze kolejne progi łagodnie narastających 
wyma gań. Przykładem takiej polityki jest tzw. Proces Boloński, w zamyśle 
rozkłada jący studia na większości kierunków na dwa eta py: łatwiejszy i bar-
dziej maso wy etap licencjacki oraz następujący po nim bardziej wymaga jący 
etap magis terski.

Inną możliwą odpowiedzią na problem zaspokojenia zwiększonych aspiracji 
młodego pokole nia jest odpowiednio zaprojektowana reforma programowa. 
Planując tę reformę należy uwzględnić jeszcze jedną ważną okoliczność. Dziś 
szkoła usiłuje dwukrot nie zrealizować pełny cykl kształcenia ogól nego: po 
raz pierwszy w gimnazjum i po raz dru   gi w szko le ponad gimnazjalnej, koń-
czą cej się maturą. Zapewne wbrew intencjom auto rów starej pod stawy pro-
gramowej, praktyka zatarła różnicę między tymi cyklami. Po twier dze nia tej 
tezy dos tar cza po rów na nie podręczników gimna zjal nych z pod ręcznikami 
lice al nymi dla poziomu pod sta wo wego: dla wielu przedmiotów trudno do-
strzec między nimi istotną różnicę. To za pe wne wpływ tradycji: przy bardzo 
ogólnie sformu ło wanej podstawie pro gramowej wielu na uczy cie li – zarówno 
gimnazjalnych, jak i licealnych – odruchowo wypełnia ją trady cyjnym zakre-
sem treści nauczania ukształto wa  nym w cza sach, gdy zręby wiedzy ogólnej 
budowa li śmy w czte ro   letnich liceach  − usiłują po mieścić te treści w trzy  let-
nim cyklu edukacyj nym. To może się udać tylko w naj zdol niejszych klasach; 
w pozo sta łych skutkuje to zbyt pospiesz nym, a stąd powierzchownym oma-
wianiem kolejnych tematów. 

Co można 
zrobić?
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Przedmiotem, na którego przykładzie szczególnie wyraźnie widać niepowo-
dzenie planu dwu krotnej re ali zacji trzylet niego cyklu kształcenia jest historia. 
W obu cyklach brakuje czasu na reali zację ostat niego chronologicznie działu 
historii: w pierwszym na przeszko dzie sta je egza min gimnazjalny; w drugim 
– matura. Prowadzi to do powszechnie dostrzeganej, że nu jącej niewiedzy 
uczniów w za kre sie najnowszej historii Polski. Inne przedmioty na ucza nia 
nie mają struktury chrono lo gicz nej, więc ich sytuacja jest faktycznie jeszcze 
gor sza – luki w wie dzy rozkładają się w spo sób przypadkowy. 

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jedyną możliwą odpowiedzią 
na statystycznie niższy średni poziom uzdolnień uczniów w szkołach kończą-
cych się maturą jest obniżenie oczeki wań w stosunku do absolwentów. Jest 
jasne, że wyz wania, które postawi przed nimi życie nie będą przecież mniej-
sze niż dzisiaj.

Zamiast tego należy potraktować czas nauki w gimnazjum oraz w szkole 
ponad gim na zjalnej, jako spójny programowo, sześcioletni (a w technikum 
nawet siedmioletni) okres kształ ce nia. W okre sie tym w pierwszej kolejności 
wyposażymy uczniów we wspólny, solidny funda ment wiedzy ogólnej, po 
czym znacznie pogłębimy tę wiedzę w za kresie odpowiadającym in dy wi du-
alnym zain te re sowaniom i predyspozycjom każdego ucznia. Warto wiedzieć, 
że taka orga ni  zacja pro cesu kształce nia została zastosowana w podobnych 
okolicznościach w wie lu krajach świata. Idea ta była także obecna w tzw. re-
formie Jędrzejewicza w latach trzydzies tych XX wieku. 

Aby umożliwić wszystkim uczniom solidne opanowanie wspólnego funda-
mentu wiedzy ogól nej, jego realizacja będzie rozciągnięta na trzy lata gimna-
zjum oraz część czasu nauki każdej szkoły ponadgimnazjalnej. Pozwoli to na 
wolne od pośpiechu omówienie wszystkich podsta wo wych tematów w za-
kresie klasycznego kanonu przedmio tów. Na przykład, gimna zjal ny kurs hi-
storii skończy się na I wojnie światowej, zaś kurs historii najnowszej znajdzie 
na leżny przydział czasu w szkole ponadgimnazjalnej. Ponadto dłuższy czas 
prze zna czony na naukę każdego przedmiotu pozwoli nauczycielom głębiej 
wejść w każdy temat.

Podczas nauki w liceum lub technikum uczeń będzie kon ty nu ował aż do ma-
tury naukę w zakresie obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka 
polskiego, ję zy ków obcych i matematyki. Oprócz tego każdy uczeń wybie-
rze kilka przedmiotów (może wybrać także spo śród wymie nionych wyżej), 
których będzie się uczył w zakresie rozszerzonym w zna cz nie większej niż 
obecnie liczbie godzin. Ta ka organizacja procesu nauczania pozwoli ucz niom 
w każdym z wy branych przedmiotów osiągnąć poziom, którego oczekiwali-
śmy od ab sol  wen tów liceów w latach ich świetności.

Oprócz tego, w trosce o harmonijny i wszechstronny rozwój, każdy uczeń 
liceum – o ile nie wybierze rozszerzonego kursu historii – aż do matury bę-
dzie miał przedmiot historia i spo łe czeństwo. Zajęcia te będą pogłębiały wiedzę 

Co zatem 
należy 

uczynić?
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uczniów z historii powszechnej w ujęciu pro ble  mo wym oraz rozbudzały ich 
zainteresowanie losami Polski i Polaków. Podobnie, dla ucz niów niewy bie-
ra jących zajęć rozszerzonych z geografi i, biologii, fi zyki czy chemii obo wią-
zkowy będzie przedmiot przyroda, przedstawiający w ujęciu problemowym 
syntezę wiedzy z nauk przyrodniczych. 

Zatem, niezależnie od indywidualnych wyborów zajęć rozsze rzo nych, każdy 
licealista bę dzie umiał odpowiednio wiele zarówno z zakresu nauk humani-
stycz nych, jak i matema tycz no-przy rodniczych. Ponadto, będzie posiadał 
istotnie pogłębioną – w stosunku do stanu obec nego – wiedzę z kilku wybra-
nych przedmiotów. 

Minister Edukacji określa zakres celów oraz treści kształcenia w rozporządze-
niu o pod stawie programowej kształcenia ogólnego. Podstawa pro gramowa 
precyzyjnie określa, czego szkoła jest zobowiązana na uczyć ucznia o prze -
ciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia, zachęcając jedno cześ-
nie do wzboga ca nia i pogłębiania treści nauczania. Autorzy podstawy doło-
żyli wszelkich starań, by zde fi niowany w niej zakres treści był możliwy do 
opa no wania przez takiego ucz nia. 

Ponieważ celem reformy programowej jest poprawa efektów kształcenia, for-
ma podstawy programowej również jest temu podporządkowana: wiado-
mości oraz umiejętności, które uczniowie mają zdobyć na ko lej nych etapach 
kształcenia wyrażone są w języku wymagań. Wyodrębniono także, w po sta-
ci wymagań ogólnych, podstawowe cele kształcenia dla każdego przedmio-
tu nauczania. Wska zują one na umiejętności wyso kiego poziomu (np. rozu-
mowanie w naukach ścisłych i przy  rod niczych), których kształ to wa nie jest 
najważ niej szym zadaniem nauczyciela każdego przed mio tu.

Nowa podstawa programowa przywiązuje też bardzo dużą wagę do wycho-
wania, a w szcze gólności do kształtowania właściwych postaw uczniów. Po-
nieważ jest to zadaniem każdego nauczy ciela, opis kształtowanych postaw 
znalazł swoje miejsce we wstępach załączników podstawy.

Kształtowanie postaw, przekazywanie wiadomości oraz rozwijanie umie-
jętności 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. –

Jak to opisuje 
nowa podstawa 
programowa?

Jak tworzyć 
program 
wychowawczy 
szkoły?
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Opracowując program wychowawczy szkoły, należy:
uwzględnić wartości szczególnie ważne 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 po-
winna być diagnoza proble mów wychowawczych występujących w danej 
szkole. Diagnoza ta może być oparta na ankietach, wywiadach, rozmowach 
z uczniami, nauczycielami, rodzicami itp. Wnikliwa i kompetentna analiza ze-
branych informacji pozwoli zidentyfi kować zakres zagadnień, które powinny 
koniecznie znaleźć się w szkolnym programie wychowawczym. W przy goto-
wy waniu programu wychowawczego może być także pomocne określenie 
oczekiwanej sylwetki absolwenta, wyznaczającej kierunek pracy wychowaw-
czej szkoły. 

Szkolny program wychowawczy charakteryzować mają:
wypracowane przez społeczność szkolną wartości, –
tradycja szkolna, obyczaje i uroczystości,  –
 zagadnienia lub problemy, których rozwiązanie jest najważniejsze  –
z punktu widzenia środowiska: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Realizacja szkolnego programu wychowawczego, skuteczność stosowanych 
metod i środków, powinna być systematycznie monitorowana.

Podstawa programowa formułuje wymagania edukacyjne wobec uczniów 
kończących kolejne etapy kształcenia. 

Każdy uczeń jest oceniany na co dzień, w trakcie całego roku szkolnego przez 
swoich nauczy  cieli. Właściwie stosowana bieżąca ocena uzyskiwanych postę-
pów pomaga uczniowi się uczyć, gdyż jest formą informacji zwrotnej prze-
kazywanej mu przez nauczyciela. Powinna ona informować ucznia o tym, co 
zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma da-
lej pracować. Taka informacja zwrotna daje uczniom możliwość racjonalnego 
kształtowania własnej strategii uczenia się, a zatem także poczucie odpowie-
dzialności za swoje osiągnięcia. Ocenianie bieżące powinno być poprzedzone 
przekazaniem uczniowi kry te riów oceniania, czyli informacji, co będzie pod-
legało 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 obowią-
zującymi przepisami. 

Wreszcie, pod koniec nauki w szkole podstawowej, w gimnazjum oraz w li-
ceum uczeń jest poddawany zewnętrznej ocenie przeprowadzanej przez 
państwowy system egzaminacyjny. 

Jak poprzez 
ocenianie 

skutecznie 
motywować 

uczniów?
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Zarówno ocenianie wewnątrzszkolne – bieżące oraz na koniec roku – jak 
i ocenianie zewnętrzne odwołuje się do wymagań, sformułowanych w pod-
stawie programowej. 

Nowa podstawa poświęca szczególną uwagę kształceniu dzieci w wie-
ku przedszkolnym oraz najmłodszych uczniów. Przypomni jmy, że już od 
2002 r. wszystkie polskie sześciolatki są objęte obowiąz ko wą edukacją – uczą 
się w tzw. „zerówkach”. W pierwotnym zamyśle zerówki były zaproje kto-
wane jako za jęcia przedszkolne, przygotowujące dzie ci do pójścia do szkoły. 
Jednak współ czesne polskie sześciolatki, podobnie jak ich rówieś ni cy w więk-
szości kra jów Europy, coraz wcześ niej wykazują dojrzałość do podjęcia nauki 
oraz du żą cie kawość poz naw  czą. Owocuje to tym, że zajęcia w oddziałach 
zero wych w sposób naturalny wkra cza ją w obszar zadań typowo szkolnych: 
nierzadko dzieci rozpo czy nają tu naukę czy ta  nia, pisania i liczenia. Jednak-
że te funda mentalne dla powo dze nia dal szej edu kacji procesy powin ny być 
poprzedzone odpowiednim przygotowaniem dziecka w wychowaniu przed-
szkolnym. Ponadto procesy te wymagają czasu nauki dłuższego niż jeden 
rok – nie jest ko rzystne prze rywanie ich, wywołane koniecznością przejścia 
dziecka do „prawdziwej” szkoły i zmia ną nauczy ciela prowadzącego. Dlatego 
pol ska szkoła dojrzała do tego, by objąć opieką i na  uką także dzieci sześcio-
letnie. 

Edukacja najmłodszych uczniów powinna umie jętnie splatać naukę z zaba-
wą, by w łagodny sposób wpro wadzić ich w świat szkoły. Ten cel przy świe cał 
twórcom nowej podstawy progra mowej dla pierwszego etapu edukacyjne-
go oraz pod stawy programowej wychowania przedszkolnego, opisującej jak 
przedszkole przygotowuje dziecko do podjęcia nauki szkolnej. 

Od roku szkolnego 2009/2010 – rok po roku, przez sześć lat – począwszy od 
pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, wprowa-
dzana jest nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i nowe pod-
ręczniki. Oprócz tego wchodzą w życie inne zmiany bardzo istotne dla orga-
nizacji pracy szkół. 

Kalendarz wdrażania zmian programowych

Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach

2009/2010 I SP I Gimnazjum

2010/2011 II SP II Gimnazjum

2011/2012 III SP
III Gimnazjum

Egzamin gimnazjalny dostosowany 
do no wej podstawy programowej

Jak ma wyglądać 
edukacja 
uczniów 
najmłodszych?

Jakie nastąpią 
zmiany 
w organizacji 
pracy szkoły?
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2012/2013 IVSP I L I T I ZSZ

2013/2014 V SP II L II T II ZSZ

2014/2015

VI SP
Sprawdzian 

dostosowany
do nowej 
podstawy 

programowej

III L
Egzamin 

maturalny 
dostosowany

do nowej 
podstawy 

programowej

III T III ZSZ

2015/2016 IV T I LU

2016/2017 II LU

SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum,
ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa, LU – liceum uzupełniające

Rok 2012 – pierwsi absolwenci gimnazjum kształceni zgodnie z nową pod-
stawą programową

Rok 2015 – pierwsi absolwenci szkoły podstawowej i liceów kształceni zgod-
nie z nową podstawą programową

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grud-
nia 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 pedago-
gicznej, może postanowić o realizacji nowej pod stawy programowej wycho-
wania fi zycznego, począwszy od 1 września 2009 r., we wszyst kich klasach. 

Nauczyciele – na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela – mają obo-
wiązek, poza swoim pensum, przepracować co najmniej jedną godzinę ty-
godniowo z uczniami w sposób wychodzący naprzeciw ich indywidualnym 
potrzebom – udzielając im pomocy w przezwy ciężaniu trudności, rozwijaniu 
zdolności lub pogłębianiu zainteresowań. 

Najistotniejszą zmianą w ramowym planie nauczania jest nieokreślanie licz-
by godzin tygod niowo w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Zamiast tego określone zostały minimal-
ne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej 
z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształ-
cenia. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu 
trzech lat zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w ra-
mowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zo-
stały osiągnięte. 

Dzięki takiemu opisaniu godzin nauczania poszczególnych przedmiotów po-
jawia się możli wość bardziej elastycznego niż do tej pory planowania roku 
szkolnego. Dyrektor szkoły może planować rok szkolny nierytmicznie, decy-
dując o różnej organizacji pracy szkoły w niektóre dni czy tygodnie. Możli-
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wość nierównomiernego rozłożenia godzin w trakcie roku szkolnego można 
wykorzystać również dla zorganizowania całych dni nauki poza szkołą. Go-
dziny tak zaplanowanych zajęć mogą być doliczone do czasu racy uczniów 
przeznaczonego na konkret ny przedmiot oraz do pensum realizowanego 
przez nauczyciela. Oczywiście doliczamy godziny spędzone z uczniami na 
faktycznych zajęciach dydaktycznych – niezależnie od tego, czy były prowa-
dzone w klasie, czy poza szkołą – ale nie czas dojazdu lub noclegu.

Czas pracy nauczyciela, zarówno w wypadku realizowania tych pojedyn-
czych, dodatkowych godzin, wynikających z Karty Nauczyciela, jak i wy-
wiązywania 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.

Zajęcia wychowania fi zycznego muszą odbywać się w odpowiednich warun-
kach: w sali gim  na  stycznej lub w sali dostosowanej do zajęć ruchowych, 
a w dni pogodne na boisku szkol nym lub w terenie. Można także korzystać 
z innych obiektów sportowych, na przykład z pły walni. Aby te warunki za-
gwarantować, należy zajęcia te, nawet na etapie edukacji wcze s no szkolnej, 
wyodrębnić w planie zajęć wraz ze wskazaniem miejsca, gdzie mają się odby-
wać. Już na pierwszym etapie edukacyjnym prowa dzenie zajęć wychowania fi -
zycznego może być w części powie rzone specjalistom, na przykład w celu pro-
wadzenia gimnastyki korekcyjno-wyrównawczej.

Zajęcia ruchowe począwszy od IV klasy szkoły podstawowej powinny odby-
wać się częś ciowo w grupach zainteresowań – zgodnie z wyborem dokona-
nym przez ucznia. Potrzebne jest, szczególnie w większych szkołach, opra-
cowanie regulaminu zapisów na oferowane przez szkołę do wyboru zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub taneczne. Na wszelkich zajęciach wy-
chowania fi zycz nego liczebność grupy może wynosić od 12 do 26 uczniów. 

W celu jak najlepszej realizacji wymagań określonych w podstawie progra-
mowej, szkoła powin na roz wi jać własną ofertę programową uwzględniającą 
zajęcia lekcyjne, poza lekcyjne i po za  szkolne. Warto przy tym uwzględniać lo-
kalne tradycje oraz oczekiwa nia mło dzieży. Oferta zajęć wychowania fi zycz-
nego do wyboru powinna uwzględniać zróżnicowany poziom sprawności fi -
zycznej uczniów. Część tych zajęć, zwłasz cza tych o charakterze rekreacyj-
nym i turys  tycznym, powinna być dostępna dla tej grupy młodzieży, która 
z powodów zdrowot nych nie uczestniczy w tradycyjnych lekcjach wycho-
wania fi zycz nego. Aby uczeń faktycznie mógł wybrać najbardziej intere-
sującą go formę aktywności fi zycznej, wskazane jest optyma lne powiązanie 
oferty tych zajęć z tygodnio wym planem lekcji. 

Jakie i dlaczego 
zmiany 
organizacyjne 
w wychowaniu 
fi zycznym?
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Szczególnie ważne jest włączenie do szkolnej oferty instytucji samorządo-
wych i stowarzy szeń związanych ze sportem i rekreacją: miejskich i gmin-
nych Ośrodków Sportu i Rekreacji, PTTK, Domów Kultury i klubów spor-
towych. Dzięki dobrej współpracy szkół z tymi organi za cjami możliwe jest 
istotne wzbogacenie oferty dla uczniów. Równocześnie mamy okazję poka-
zania, że 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 zarów-
no wyczynowym, jak i sportem dla wszystkich (tzw. „sportem masowym”). 

Podczas realizacji zajęć wychowania fi zycznego – niezależnie od ich formy – na-
leży prze strze gać zasady pełnej odpowiedzialności szkoły za zgodny z obo-
wiązującymi przepisami przebieg zajęć, kwalifi kacje prowadzących oraz 
bezpieczeństwo uczniów. Ponadto, powinny być jasno określone zasady 
uwzględniania efektów uczestnictwa w pozaszkolnych zajęciach z wycho-
wa nia fi zycznego przy ocenianiu ucznia z wychowania fi zycznego.

W nowej podstawie programowej znacznie silniej niż dotychczas zarysowa-
no związki wycho wania fi zycz nego i edukacji zdrowotnej. 

O tym, m.in. jak dbać o bezpieczeństwo na imprezach masowych, jak udzie-
lać pierwszej po mocy, jak zachowywać się w trakcie różnych zagrożeń, uczeń 
ma dowiadywać się w trakcie zajęć edukacji dla bezpieczeństwa, prowadzo-
nych w gimnazjum i w szkołach ponadgim na zjalnych. Zajęcia te zastępują 
realizowane dawniej tylko w szkołach średnich przysposobienie obronne. Do 
prowadzenia obu tych rodzajów zajęć trzeba mieć te same kwalifi kacje. Ich 
obecność już od gimnazjum świadczy o rosnącym znaczeniu i randze tematu 
bezpieczeństwa.
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CZĘŚĆ WSTĘPNA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształce-
nia – szkoła łagodnie wpro wadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich har-
monijny rozwój intele ktu alny, etyczny, emo cjo  nalny, społeczny i fi zyczny. 
Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne: 

1)  I etap edukacyjny, obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja 
wczesno szkolna; 

2) II etap edukacyjny, obej mujący klasy IV–VI szkoły podstawowej.

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
1)  przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na te-

mat faktów, za sad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tema-
tów i zjawisk bliskich doś wiad czeniom uczniów;

2)  zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych 
wiadomości pod czas wyko ny  wania zadań i rozwiązywania problemów;

3)  kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowie-
dzialne funkcjo no wanie we współczesnym świecie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształ-
cenia ogólnego w szkole podstawowej należą:

1)  czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność 
rozu mie nia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w za kre sie umoż-
liwiającym zdoby wa nie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i mo-
ralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

2)  myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych na-
rzędzi mate ma ty ki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementar-
nych rozumowań matema tycz nych;

3)  myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na 
obserwacjach em pi rycznych dotyczących przyrody i spo łe czeństwa;

4)  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, 
zarówno w mowie, jak i w piśmie;

5)  umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informa-
cyjno-komu nikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania 
z informacji;

6)  umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości 
świata, odkry wania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej 
edukacji;

7) umiejętność pracy zespołowej.
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Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształ cenie umie-
jętności posłu giwania się języ kiem polskim, w tym dbałość o wzbo ga canie za-
sobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków 
każdego nauczyciela.

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do ży-
cia w spo łe czeń stwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom 
warunki do nabywania umie jętności wy szu ki wa nia, porządkowania i wyko-
rzystywania informacji z ró ż  nych źródeł, z za sto sowaniem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przed miotów. 

Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona bi-
blioteka szkolna, dyspo nu jąca aktual nymi zbiorami, zarówno w postaci księ-
gozbioru, jak i w postaci zasobów multi medialnych. Nauczyciele wszystkich 
przedmiotów powinni odwoływać się do za sobów biblioteki szkolnej i współ-
pracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszech stron nego przygoto-
wania uczniów do samokształcenia i świado me go wyszukiwania, selekcjo no-
wania i wy korzystywania informacji. 

Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarów-
no w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien 
poś więcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do 
właściwego odbioru i wykorzy stania mediów.

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest także edukacja zdrowotna, któ-
rej celem jest kształtowanie u ucz niów nawyku dbałości o zdrowie własne 
i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyja jącego zdro-
wiu. 

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów po-
stawy sprzyjające ich dalsze mu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, 
takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpo wiedzialność, wytrwałość, poczucie 
własnej wartości, szacunek dla in nych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatyw-
ność, przed  siębiorczość, kultura osobista, goto wość do uczestnictwa w kultu-
rze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecz-
nym bardzo ważne jest kształ towanie postawy obywatelskiej, po stawy posza-
nowania tradycji i kultury własnego narodu, a tak że postawy poszanowania 
dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu za-
pobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole podstawowej 
opi sa ne są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifi kacji, w języku efektów 
kształ cenia1. Cele kształcenia sfor mu ło wane są w ję zy ku wy ma gań ogólnych, 
a treści naucza nia oraz oczekiwa ne umiejęt ności uczniów sformuło wa ne są 
w ję zyku wymagań szcze gó łowych. 

1 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie usta-
nowienia europejskich ram kwalifi kacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01).
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Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1)  szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wy-

chowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydak-
tycznego;

2)  program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania 
o charakterze wychowawczym;

3)  program profi laktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 
oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania 
o charakterze profi  laktycznym.

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz 
program profi laktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie 
wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realiza-
cja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

Obok zadań wychowawczych i profi laktycznych nauczyciele wykonują rów-
nież działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

Szkoła oraz poszczególni nau czy ciele podejmują działania mające na celu 
zindywidua li zo wane wspo maganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do 
jego potrzeb i możli wości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się 
ponadto do ich możliwości psychofi zycznych oraz tempa uczenia się.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli 
się na dwa etapy edukacyjne: I etap edu ka cyjny obejmujący klasy I–III szkoły 
podstawowej – edukacja wcze sno  szkolna realizowana w formie kształcenia 
zintegrowanego oraz II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV–VI szkoły pod-
stawowej, podczas którego realizowane są następujące przedmioty: 

1) język polski; 
2) język obcy nowożytny;
3) muzyka;
4) plastyka;
5) historia i społeczeństwo;
6) przyroda;
7) matematyka; 
8) zajęcia komputerowe;
9) zajęcia techniczne;

10) wychowanie fi zyczne;
11) wychowanie do życia w rodzinie2; 

2 Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie określa rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania 
szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o za-
sadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fa-
zie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 



12) etyka;
13) język mniejszości narodowej lub etnicznej3; 
14) język regionalny – język kaszubski3.

programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845 oraz 
z 2002 r. Nr 121, poz. 1037).
3 Przedmiot język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz przedmiot język regionalny – ję-
zyk 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 za-
dań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i ję-
zykowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczno-
ści posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579).
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CZĘŚĆ WSTĘPNA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
DLA GIMNAZJUM I LICEUM

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń kontynuuje kształcenie ogólne na 
III i IV etapie edu kacyjnym. III etap edukacyjny realizowany jest w gimna-
zjum, zaś IV etap edukacyjny realizowany jest w szkole ponadgimna zjal  nej. 

Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch 
różnych szkołach, tworzy pro  gramowo spójną całość i stanowi fundament 
wykształcenia, umożliwiający zdo by cie zróżnicowanych kwa li fi kacji zawo-
dowych, a następnie ich póź niej sze dos ko  na lenie lub mody fi kowanie, otwie-
rając proces kształcenia się przez całe życie. 

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 wia-

domości pod czas wy ko ny  wania zadań i rozwiązywania problemów;
3)  kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowie-

dzialne funkcjo no wa nie we współczesnym świecie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształ-
cenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą:

1)  czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refl eksyjnego 
prze    twarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnię-
cia własnych ce  lów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa 
w życiu społeczeństwa;

2)  myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matema-
tyki w życiu co dzien nym oraz formułowania sądów opartych na ro zu-
mo waniu matematycznym;

3)  myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze 
naukowym do iden  tyfi kowania i rozwiązywania problemów, a także for-
mułowania wniosków opar tych na ob ser wacjach empirycznych dotyczą-
cych przyrody i spo łe czeństwa;

4)  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach ob-
cych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

5)  umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyj no-ko mu ni kacyjnymi;

6)  umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy infor-
macji;

7)  umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz ucze-
nia się;

8) umiejętność pracy zespołowej.
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Jednym z naj  waż niej szych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest 
kontynuowanie kształ cenia umiejętności posługiwania się języ kiem pol skim, 
w tym dba łości o wzbo ga canie zaso bu słownictwa uczniów. Wypełnianie 
tego zadania należy do obowiąz ków każdego nauczy ciela.

Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest przygotowa-
nie uczniów do życia w spo łe czeń stwie in for macyjnym. Nauczyciele powinni 
stwarzać uczniom warunki do naby wa nia umie jęt ności wy szu ki wa nia, po-
rządkowania i wykorzystywania informacji z róż nych źródeł, z zastosowa-
niem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z róż   nych 
przed miotów. 

Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona bi-
blioteka szkolna, dyspo nu jąca aktual nymi zbiorami, zarówno w postaci księ-
gozbioru, jak i w postaci zasobów multi medialnych. Nauczyciele wszystkich 
przedmiotów powinni odwoływać się do za sobów biblioteki szkolnej i współ-
pracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszech stron nego przygoto-
wania uczniów do samokształcenia i świado me go wyszukiwania, selekcjo no-
wania i wy korzystywania informacji. 

Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarów-
no w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien 
poś wię cić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do 
właściwego odbioru i wyko rzy  stania mediów.

Ważnym celem działalności szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest sku-
teczne nauczanie języków obcych. Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć do 
poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach 
edukacyjnych. 

Zajęcia z języków obcych nowożytnych prowadzone są na następujących 
pozio mach:

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 też poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakre-
sie nauk przyrod ni czych i ścisłych – zgodnie z priorytetami Strategii Lizboń-
skiej. Kształcenie w tym za kre sie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego 
Polski oraz Europy. 
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Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest także edukacja 
zdrowotna, której celem jest rozwijanie u ucz niów postawy dbałości o zdro-
wie własne i innych ludzi oraz umie jętności tworzenia środowiska sprzyja-
jącego zdrowiu. 

W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształ-
tuje u uczniów postawy sprzyjające ich dal sze mu rozwojowi indywidualne-
mu i społecznemu, takie jak: ucz ci  wość, wiary god ność, odpo wie dzial ność, 
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacu nek dla innych ludzi, ciekawość 
poznaw cza, kre aty wność, przed   siębiorczość, kultura oso bis ta, go to  wość do 
uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespoło wej. 
W roz woju społecznym bardzo ważne jest kształ towanie postawy obywa-
telskiej, po stawy posza   no wania tra dycji i kultury własnego narodu, a tak że 
postawy poszanowania dla innych kultur i tra dycji. Szkoła podejmuje odpo-
wiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskry minacji.

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na III i IV etapie edukacyj-
nym opi sa ne są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifi kacji, w języku efek-
tów kształ cenia1. Cele kształ cenia sfor mu ło wane są w ję zy ku wy ma gań ogól-
nych, a treści naucza nia oraz oczekiwa ne umiejęt ności uczniów sformuło wa-
ne są w ję zyku wymagań szcze gó łowych. 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1)  szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wy-

chowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydak-
tycznego;

2)  program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania 
o charakterze wychowawczym;

3)  program profi laktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 
oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania 
o charakterze profi la ktycznym.

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz 
program profi  laktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie 
wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realiza-
cja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

Szkoła oraz poszczególni nau czy ciele podejmują działania mające na celu 
zindywidua li zo wa ne wspo maganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do 
jego potrzeb i możli wości. Nauczanie uczniów z nie peł nosprawnościami, 
w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lek kim, dostosowu-
je się do ich możliwości psychofi zycznych oraz tempa uczenia się.

Na III i IV etapie eduka cyj nym wymaga się od uczniów także wiadomości 
i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

1 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie usta-
nowienia europejskich ram kwalifi kacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01).
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Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmo wa nia 
ważnych decyzji  – poczynając od wyboru szkoły po nad gimnazjalnej, kierun-
ku stu diów lub kon kretnej specja li zacji zawodowej, poprzez decyzje o wybo-
rze miejsca pra cy, spo sobie podno szenia oraz poszerzania swoich kwalifi ka-
cji, aż do ewentualnych decyzji o zmia nie zawodu. 

Łącznie III i IV etap edukacyjny zapewniają wspólny i jednakowy dla wszyst-
kich zasób wiedzy w zakresie podstawowym. Na IV etapie edukacyjnym 
możliwe jest ponadto kształ cenie w zakre sie rozszerzonym o istotnie szer-
szych wymaganiach w stosunku do zakresu podstawowego. 

Na IV etapie eduka cyj nym przedmioty mogą być nauczane w zakresie pod-
stawowym lub w za kre sie rozszerzonym: 

1)  tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy 
przed siębior czości, wychowanie fi zyczne, edukacja dla bezpie czeń stwa, wychowa-
nie do życia w rodzi nie, etyka; 

2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym: 
a)  język polski, język obcy nowo żytny na poziomie IV.1, matematyka, język 

mniej szości naro dowej lub etnicznej oraz język regionalny – język kaszubski; 
uczeń realizuje zakres podstawo wy albo zakres rozsze rzo ny (wyma-
gania szcze gó  łowe dla za kre su rozszerzo nego obejmują także wszyst-
kie wy   ma ga nia szcze  gó łowe dla za  kre  su podstawowego);

b)  historia, wiedza o społeczeństwie, geografi a, biologia, chemia, fi zyka, infor-
matyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres 
rozszerzony stanowi kon tynuację nauczania da ne   go przedmiotu 
w zakresie podstawowym); 

3)  tylko w zakresie rozszerzonym – przedmioty: historia muzyki, historia 
sztuki, język łaciński i kultura antyczna, fi lozofi a. 

Szkoła ma obowiązek zadbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia i dla-
tego dla uczniów, któ rzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym 
z przedmiotów matematyczno-przy rod  niczych przewidziany jest dodatko-
wo przedmiot uzupełniający historia i społe czeństwo, który poszerza ich wie-
dzę w zakre sie nauk huma ni stycznych oraz kształtuje postawy obywa tel-
skie. Natomiast dla uczniów, którzy wybie ra ją kształcenie w zakresie roz-
szerzonym z przed miotów humani stycz nych przewidziany jest dodatkowo 
przedmiot uzupełniający przyroda, który poszerza ich wiedzę w za kre sie nauk 
matematyczno-przy rod niczych. 

Szkoła ma obowiązek przygotować ucz niów do podejmowania prze my  -
ślanych decyzji, także poprzez umożli wia nie im samo dziel nego wyboru czę-
ści zajęć edukacyjnych. Dlatego na III i IV etapie edukacyjnym uczniowie 
mogą wybrać przedmioty uzupeł nia ją ce: 

1)  na III etapie edukacyjnym – zajęcia artys tycz ne oraz zajęcia tech  nicz ne;
2)  na IV etapie edukacyjnym – zajęcia artys tycz ne oraz ekonomia w praktyce. 
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Przedmioty nauczane na III i IV etapie edukacyjnym

Nazwa przedmiotu III etap 
edukacyjny

IV etap edukacyjny
zakres 

podstawowy
zakres 

rozszerzony
Język polski
Języki obce nowożytne
Wiedza o kulturze
Muzyka
Historia muzyki
Plastyka
Historia sztuki
Język łaciński i kultura antyczna
Filozofi a
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy przedsiębiorczości
Geografi a
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fi zyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie do życia w rodzinie2

Etyka
Język mniejszości narodowej lub etnicznej3

Język regionalny – język kaszubski3

2 Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie określa rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania 
szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o za-
sadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fa-
zie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podsta-
wie programo wej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845 
oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1037).
3 Przedmiot język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz przedmiot język regionalny – ję-
zyk 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 za-
dań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i ję-
zykowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczno-
ści posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579).



Przedmioty uzupełniające nauczane na III i IV etapie edukacyjnym

Nazwa przedmiotu III etap 
edukacyjny

IV etap 
edukacyjny

Zajęcia artystyczne 

Historia i społeczeństwo 

Ekonomia w praktyce 

Przyroda 

Zajęcia techniczne 
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PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
I etap edukacyjny: klasy I–III

Wychowanie fi zyczne. Kształtowanie sprawności fi zycznej dzieci i edukacja 
zdrowotna. Uczeń kończący klasę I:

1)  uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fi zyczną, zgodnie 
z regu łami;

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 równo  ważne; 

3) dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.; 
4)  wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać 

poprzez: szcze pienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fi -
zyczną, przes trzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji cho-
roby;

5)  wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków 
chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin); 

6)  wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i poma-
ga im.

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fi zycznym. Umie-
jętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości. 

Wychowanie fi zyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę III:
1)  w zakresie sprawności fi zycznej: 

a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
b)  umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego 

od cin ka 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 jednonóż i obunóż nad 
niskimi przeszkodami,

c)   wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na 
przy rządzie;

3)  w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:
a)  posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,

Treści nauczania 
– klasa I 
szkoły 
podstawowej

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe na 
koniec klasy III 
szkoły 
podstawowej
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b)  jeździ np. na rowerze, na wrotkach; przestrzega zasad poruszania się 
po drogach, 

c)  bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach 
spor to wych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sę-
dziego,

d)   wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie 
z poraż kami w miarę swoich możliwości;

4)  w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: 
a)  dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
b)   wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz ak-

tywność fi zyczna,
c)   wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków 

che micz nych niezgodnie z przeznaczeniem, 
d)  dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,
e)  przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć rucho-

wych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przezna-
czeniem,

f)   potrafi  wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, 
do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI

Wychowanie fi zyczne. Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były na 
boisku, w sa li gimnastycznej itp. Czas realizacji tego obszaru kształcenia ma 
być przeznaczony na roz  wi janie sprawności fi zycznej uczniów.
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE
II etap edukacyjny: klasy IV–VI

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fi zycznej o charakterze rekreacyjnym 
i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia:

1)  udział w aktywności fi zycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek 
i sport;

2) stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fi zycznej;
3)  poznawanie własnego rozwoju fi zycznego i sprawności fi zycznej oraz 

praktyko wanie zachowań prozdrowotnych. 

1.  Diagnoza sprawności fi zycznej i rozwoju fi zycznego. Uczeń:
1)  wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera;
2)   wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość 

tlenową, siłę mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłu-
pa oraz z pomocą nauczy ciela interpretuje uzyskane wyniki;

3)   dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczycie-
la inter pre tuje 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 życia i wypoczynek. Uczeń:
1)  organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, 

stosując prze  pisy 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 fi zyczna i higiena osobista. Uczeń:

1)  omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub ży-
cia;

Cele kształcenia 
– wymagania 
ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe



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 zależności od miejsca 

zajęć oraz wa run ków atmosferycznych.
5. Sport. Uczeń:

1)  wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie ry-
walizacji spor to wej;

2)  uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodni-
ka, stosując za sa dy „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania 
przepisów gry, podporząd ko wania się decyzjom sędziego, podzięko-
wania za wspólną grę;

3)  wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania.
6. Taniec. Uczeń:

1)  wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki; 
2)  wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece.



30
WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE...

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI
Wychowanie fi zyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowot-
ne. Wspiera roz wój fi zyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów 
i kształtuje obyczaj aktywności fi zycznej i troski o zdrowie w okresie całego 
życia. Pełni wiodącą rolę w edu kacji zdrowotnej uczniów. 

Wymagania szczegółowe odnoszą się do zajęć prowadzonych w systemie 
klasowo-lekcyj nym w ramach nastę pu jących bloków tematycznych:

1)  diagnoza sprawności fi zycznej i rozwoju fi zycznego;
2)  trening zdrowotny;
3)  sporty całego życia i wypoczynek;
4)  bezpieczna aktywność fi zyczna i higiena osobista;
5)  sport;
6)  taniec.

Szkoła, uwzględniając te wymagania, powinna rozwijać własną ofertę pro-
gramową w odnie sieniu do zajęć wychowania fi zycznego, w tym zajęć poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych. W reali zacji zajęć należy odwoływać się do wie-
dzy dotyczącej biologii człowieka, zapobie gania choro bom oraz umiejętności 
psychospołecznych, uzyskanych w nauce innych przed miotów. 

Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej 
wymagań szcze gółowych, które należy traktować jako wskaźniki rozwoju 
dyspozycji osobowych niezbęd nych do: 

1)  uczestniczenia w kulturze fi zycznej w okresie nauki szkolnej, a także po 
jej zakoń czeniu; 

2)  inicjowania i współorganizowania aktywności fi zycznej;
3)  dokonywania wyboru całożyciowych form aktywności fi zycznej;
4)  kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie.

Zajęcia wychowania fi zycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, 
w specjalnie przy gotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku 
szkolnym. Szczególnie zalecane są zajęcia rucho we na zewnątrz budynku 
szkolnego, w środowisku naturalnym. Szkoła powin na także zapew nić urzą-
dzenia i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności 
i wiado moś ci oraz rozwinięcia sprawności określonych w podstawie progra-
mowej.
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE
III etap edukacyjny

Dbałość o sprawność fi zyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fi zyczne, psy-
chiczne i społe czne oraz zrozumienie związku aktywności fi zycznej ze zdro-
wiem, w szczególności: 

1)  umiejętność oceny własnej sprawności fi zycznej i przebiegu rozwoju fi -
zycznego w okre sie dojrzewania;

2)  gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach ak-
tywności fi zycznej oraz ich organizacji;

3)  zrozumienie związku aktywności fi zycznej ze zdrowiem;
4) umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.

1.  Diagnoza sprawności i aktywności fi zycznej oraz rozwoju fi zycznego. 
Uczeń: 
1)  wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, 

siły i gib kości;
2)   ocenia poziom własnej aktywności fi zycznej;
3)   wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fi zycz-

nej w okresie dojrzewania płciowego;
4)   wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchu-

dzania się i uży wania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.
2. Trening zdrowotny. Uczeń:

1)   omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fi zycznego;
2)  wskazuje korzyści z aktywności fi zycznej w terenie;
3)   omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktyw-

ności fi zycznej w ko  lejnych okresach życia człowieka;
4)  przeprowadza rozgrzewkę;
5)   opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdol-

ności moto ry czne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz 
kończyn górnych i dol nych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzy-
małość, a także ułatwiające utrzy mywanie prawidłowej postawy ciała;

6)   opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą 
a wypo czyn kiem, wysiłkiem umysłowym a fi zycznym; 

7)  planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny; 
8)  wybiera i pokonuje trasę crossu.

3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń:
1)   stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, 

forhend i bek hend, zwody;
2)  ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;
3)  wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które 

można wyko rzystać do aktywności fi zycznej.

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe



32
WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE...

4. Bezpieczna aktywność fi zyczna i higiena osobista. Uczeń:
1)  wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i ura-

zów w cza sie za jęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;
2)  wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin 

sportu;
3)  demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmio-

tów o różnej wiel kości i różnym ciężarze;
4)  wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w orga-

nizmie w okre  sie dojrzewania.
5. Sport. Uczeń:

1)  planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego 
i „każdy z każ dym”;

2)  pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkol-
nych zawo dów sportowych;

3) wyjaśnia, co symbolizują fl aga i znicz olimpijski;
4)  stosuje zasady „czystej gry”: niewykorzystywanie przewagi losowej, 

umie jęt ność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i po-
rażki.

6.  Taniec. Uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub ze-
spole dowolny układ tańca.

7. Edukacja zdrowotna. Uczeń:
1)  wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają po-

zytywnie i ne ga tywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, 
na które może mieć wpływ;

2)  wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyja-
śnia, na czym po lega i od czego zależy dokonywanie wyborów ko-
rzystnych dla zdrowia;

3)  identyfi kuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz 
ma świado mość słabych stron, nad którymi należy pracować;

4)  omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emo-
cjami; 

5)  omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie 
z nim w spo sób konstruktywny;

6)  omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, 
w tym z rodzi cami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

7)  wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju 
wsparcie społecz ne;

8)  wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady;
9)  omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, 

naduży wa niem alkoholu i używaniem innych substancji psychoak-
tywnych; wyjaśnia, dlacze go i w jaki sposób należy opierać się presji 
oraz namowom do używania substancji psycho aktywnych i innych 
zachowań ryzykownych.
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE
IV etap edukacyjny – tylko zakres podstawowy

Przygotowanie do aktywności fi zycznej przez całe życie oraz ochrona i do-
skonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności:

1)  uświadomienie potrzeby aktywności fi zycznej przez całe życie;
2) stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia;
3) działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu;
4)  umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdro-

wia fi zycz nego, psy chicznego i społecznego.

1.  Diagnoza sprawności i aktywności fi zycznej oraz rozwoju fi zycznego. 
Uczeń: 
1)  wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fi zycznej;
2)   opracowuje i realizuje program aktywności fi zycznej dostosowany do 

własnych po trzeb;
3)   omawia zalecenia dotyczące aktywności fi zycznej w zależności od 

płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej;
4)   wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fi zycz-

nej zależne od ro dziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej.
2.  Trening zdrowotny. Uczeń:

1)   ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fi zyczny o różnej in-
tensywności; 

2)  wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia;
3)   wyjaśnia związek między aktywnością fi zyczną i żywieniem a zdro-

wiem i dob rym samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania od-
powiedniej masy ciała we wszys tkich okresach życia;

4)  wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne; 
5)   wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdro-

wia i sportu, oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych 
w tym zakresie;

6)   wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ru-
chu, w szcze gól ności choroby układu krążenia, układu ruchu i oty-
łość, oraz omawia sposoby zapo biegania im;

7)   wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy 
(BMI).

3.  Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje poznane elementy 
techniki i taktyki w wy branych indywidualnych i zespo łowych formach 
aktywności fi zycznej.

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe
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4. Bezpieczna aktywność fi zyczna i higiena osobista. Uczeń:
1)   wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciw-

działania nega tyw nym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy 
w pozycji siedzącej i przy komputerze;

2)   wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związa-
nego z nie któ rymi sportami lub wysiłkami fi zycznymi.

5.  Sport. Uczeń:
1)   wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszyst-

kich a zdro wiem;
2)   omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków do-

pingujących;
3)   wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjne-

go zachowa nia się kibiców sportowych.
6.  Edukacja zdrowotna. Uczeń:

1)  wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem 
dla społe czeń stwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie 
młodości i wczes nej doros łości;

2)  wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych 
ludzi;

3)  omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trud-
nych zdarzeń i prze formułowania myśli negatywnych na pozytywne;

4)  wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w sie-
bie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji;

5)  wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbiera-
nie pozytyw nych i ne  gatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie 
sobie z kry tyką;

6) omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem;
7)  wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz 

dlaczego na leży poddawać się badaniom profi laktycznym w okresie 
całego życia; 

8)   wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podsta-
wowe prawa pa cjenta;

9)  omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób cho-
rych psychicz nie i dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS);

10)  planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wska-
zuje na spo soby pozyskania sojuszników i współuczestników pro-
jektu w szkole, domu lub w spo łecz ności lo kal nej;

11)  omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, or-
ganizacji i insty tucji w działaniach na rzecz zdrowia;

12  wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co 
sam może zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.
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ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI

[Dotyczą III i IV etapu edukacji]. Wychowanie fi zyczne pełni ważne funk-
cje edukacyjne, roz wo jowe i zdrowotne. Wspiera roz wój fi zyczny, psychicz-
ny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fi zycz-
nej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Pełni wiodącą rolę w edukacji 
zdrowo tnej ucz niów. 

Wymagania szczegółowe odnoszą się do zajęć prowadzonych w systemie 
klasowo-lekcyj nym, w ramach następu jących blo ków tematycznych: 

1)  diagnoza sprawności i aktywności fi zycznej oraz rozwoju fi zycznego;
2)  tre ning zdrowotny;
3)  sporty całego życia i wypoczynek;
4)  bezpieczna aktywność fi zyczna i hi giena osobista;
5)  sport;
6)  taniec (dotyczy tylko III etapu edukacyjnego);
7)  edukacja zdrowotna.

Szkoła, uwzględniając wymagania określone w podstawie programowej, po-
winna roz wi jać włas ną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wycho-
wania fi zycznego, w tym zajęć poza lekcyjnych i pozaszkolnych. W realizacji 
zajęć należy odwoływać się do wiedzy dotyczącej bio logii człowieka, zapo-
biegania chorobom oraz umiejętności psychospołecznych, uzyska nych na in-
nych zajęciach, a zwłaszcza biologii, wiedzy o społeczeństwie, wychowaniu 
do ży cia w ro dzi nie, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości. 

Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej 
wymagań szcze gó łowych, które należy traktować jako wskaźniki rozwoju 
dyspozycji osobowych niezbęd nych do: 

1)  uczestniczenia w kulturze fi zycznej w okresie nauki szkolnej, a także po 
jej zakoń czeniu; 

2)  inicjowania i współorganizowania aktywności fi zycznej;
3)  dokonywania wyboru form aktywności fi zycznej przez całe życie;
4)  kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie.

Zajęcia wychowania fi zycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, 
w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku 
szkolnym. Szczególnie zalecane są zajęcia rucho we na zewnątrz budynku 
szkolnego, w środowisku naturalnym. Szkoła powinna także zapew nić urzą-
dzenia i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności 
i wiado moś ci oraz rozwinięcia sprawności określonych w podstawie progra-
mowej.

Oprócz uczestnictwa w aktywności fi zycznej, uczeń powinien w cza sie zajęć 
również pełnić rolę inicjatora i organizatora ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych. 



36
WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE...

Każdy uczeń powinien co naj mniej raz w roku samodzielnie poprowadzić 
rozgrzewkę według ustalonego toku i po kon sultacjach z nauczycielem. 

Uczeń powinien nauczyć się dokonywania samooceny sprawności fi zycznej. 
W czasie zajęć nale ży stwarzać atmosferę sprzyjającą rzetelności samooceny 
spraw ności. 

Zajęcia wychowania fi zycznego w zakresie edukacji zdrowotnej powinny być 
dostosowane do potrzeb uczniów (po przeprowadzeniu diagnozy tych po-
trzeb). Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w planowaniu, realizacji 
i ewaluacji zajęć. Zajęcia powinny być wspierane przez realizację treści z za-
kresu edukacji zdrowotnej w ramach innych przed miotów, w tym zwłaszcza: 
biologii, wycho wania do życia w rodzinie, wiedzy o społe czeń stwie, edukacji 
dla bezpie czeństwa, przedsię biorczości, religii, etyki. Wymaga to koordy nacji 
i współdziałania nauczycieli różnych przed miotów oraz współpracy z pielę-
gniarką albo higienistką szkolną. Niezbędne jest także skoordynowanie tych 
zajęć z pro gra mami eduka cyj nymi dotyczącymi zdrowia i profi  laktyki zacho-
wań ryzyko wnych lub chorób, oferowanymi szkołom przez różne podmioty.

Warunkiem skuteczności zajęć edukacji zdrowotnej jest: 
1)  prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik ak-

tywizujących 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 ro dziców oraz wprowadzanie na tej podstawie modyfi kacji 
ich treści i organizacji.
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1. Istota zmian w wychowaniu fi zycznym
2.  Konsekwencje zapisu treści wychowania fi zycznego językiem wymagań 

eduka cyjnych
3.  Konsekwencje poszerzenia treści wychowania fi zycznego o wymagania 

szczegółowe z zakresu edukacji zdrowotnej
4.  Organizacja zajęć do wyboru przez ucznia – szanse i możliwości
5.  Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

i jej związek z wy cho  waniem fi zycznym

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadza kilka istot-
nych zmian w wy cho waniu fi zycznym na wszystkich etapach edukacji. Dla peł-
nego ich zrozumienia należy rozpatrywać je w szerszym kontekście możliwo-
ści oraz obowiązków, jakie w dzie dzi nie wycho wania fi zycznego nakładają 
na szkołę przepisy prawa. Aby dobrze wykorzystać możli wości oraz aby nale-
życie wypełnić obowiązki wynikające z podstawy programowej wycho wania 
fi zycznego, niezbędne jest respektowanie zapisów także innych aktów praw-
nych, z których dla realizacji podstawy programowej wychowania fi zycznego 
szczególne znaczenie mają:

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczal- –
nych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wycho wa-
nia fi zycznego1,
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i spo- –
sobu ocenia nia, klasyfi kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania spraw dzia nów i egzaminów w szkołach publicznych.

Szczególnie ważne zmiany dla praktyki wychowania fi zycznego dotyczą:
 zapisu treści nauczania w języku wymagań szczegółowych, czyli opis za- –
dań, z którymi każdy przeciętny uczeń powinien poradzić sobie na za-
kończenie kolejnych etapów edukacji,

Istota zmian 
w wychowaniu 

fi zycznym

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

Spis treści
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 poszerzenia treści  – wychowania fi zycznego o wymagania szczegółowe z edu-
kacji zdrowotnej. 

Zapis treści nauczania w języku wymagań szczegółowych będzie miał istot-
ny wpływ na prak tykę szkolną. Zmiana polega na odstępowaniu od opisy-
wania procesu edukacji i zastępowaniu go przez zdefi niowanie jej efektów. 
Dotychczasowy system regulacji praktyki edukacyjnej zakładał, iż stosunko-
wo ogólne zapisy podstawy programowej są operacjonalizowane w pro gra-
mach nauczania. Autorzy programów, w tym nauczyciele-autorzy własnych 
programów nauczania, musieli uwzględnić nie tylko treści nauczania zapisa-
ne w podstawie programowej, ale również respektować standardy wymagań 
będące podstawą przeprowadzania sprawdzia nów i egzaminów. Ponieważ 
wspomniane rozporządzenie nie odnosiło się do wymagań edukacyjnych 
w zakresie wychowania fi zycznego, cały obowiązek sformułowania założo-
nych osiągnięć ucznia na poziomie operacyjnym spadał na autora programu 
wychowania fi zycznego i korzy stającego z niego nauczyciela. Skutkowało to 
większą niż w innych dziedzinach szkolnej edukacji różnorodnością progra-
mów nauczania. Różnorodność oferty programowej bez wąt pie nia stanowi 
o sile przedmiotu. Jednak po przekroczeniu pewnej granicy zaczyna zagrażać 
pożądanemu poziomowi jednolitości doświadczenia edukacyjnego uczniów. 

W praktyce wychowania fi zycznego powoduje to sytuację, w której ucznio-
wie z różnych oddziałów, nawet w tej samej szkole, nie tylko mogą rozwi-
nąć różne umiejętności, ale mogą nie rozwinąć żadnej takiej samej. Nowa 
podstawa programowa, nie pozbawiając nauczycieli możliwości autorskiego 
różnicowania osiągnięć uczniów, defi niuje jednak pewien wspólny dla wy-
chowania fi zycznego standard cywilizacyjno-edukacyjny odwołujący się do 
wartości i czynności z zakresu kultury fi zycznej, który musi być uwzględnio-
ny w każdym programie wychowania fi zycznego realizowanym w polskich 
szkołach publicznych. Wspomniany edu ka  cyjny wzorzec zapisany jest, przez 
analogię do pozostałych dziedzin edukacji, w postaci wymagań szczegóło-
wych. Odnoszą się one do zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyj-
nym i są pogrupowane w siedem bloków tematycznych: 

1) diagnoza sprawności i aktywności fi zycznej oraz rozwoju fi zycznego;
2) trening zdrowotny;
3) sporty całego życia i wypoczynek;
4) bezpieczna aktywność fi zyczna 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, 
defi niując coraz bardziej złożone wymagania edukacyjne, z którymi uczeń 
powinien umieć sobie poradzić.

Konsekwencje 
opisu treści 
wychowania 
fi zycznego 
w języku 
wymagań 
edukacyjnych
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Na przykład w dziedzinie diagnozy sprawności, aktywności i rozwoju fi zycz-
nego uczeń:

na I etapie edukacyjnym wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gib-
kości dol nego od cin ka kręgosłupa, 

 na II etapie edukacyjnym wykonuje próby sprawnościowe pozwalające  –
ocenić wytrzy ma łość tlenową, siłę mięśni posturalnych oraz gibkość dol-
nego odcinka kręgosłupa oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzy-
skane wyniki, 
 na III etapie edukacyjnym wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób  –
do oceny wytrzy małości, siły i gib kości. 
 na IV etapie edukacyjnym wskazuje mocne i słabe strony swojej spraw- –
ności fi zycznej.

W dziedzinie sportów całego życia i wypoczynku uczeń:
 na I etapie edukacyjnym posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, od- –
bija 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, zagryw kę, forhend i bek hend, zwody, 
 na IV etapie edukacyjnym stosuje poznane elementy techniki i taktyki  –
w wybranych indywidualnych i zespo łowych formach aktywności fi -
zycznej. 

Zapis wymagań szczegółowych w zakresie wychowania fi zycznego jedno-
znacznie precyzuje zakres edukacyjnej odpowiedzialności nauczycieli. Jed-
nak możliwość rozwijania umiejęt ności i wiadomości uczniów na kolejnym 
etapie edukacji jest uzależniona od tego, czy wcześ niej uczniowie zostali 
przygotowani do spełnienia wymagań szczegółowych zapisanych w podsta-
wie programowej dla poprzedniego etapu edukacji. Nauczyciel wychowania 
fi zycz nego, dyrektor szkoły, uczniowie i ich rodzice mają prawo oczekiwać, 
że nauczyciele z wcześ   niejszych etapów edukacyjnych pomogą uczniom roz-
winąć zdefi niowane w podsta wie programowej umiejętności i wiadomości. 
Równocześnie każdy nauczyciel wychowania fi zycznego musi pamiętać, iż 
umiejętności i wiadomości, które rozwinie u swoich uczniów są warunkiem 
dalszego pomyślnego kształcenia, czyli, że nauczyciele na następnych eta-
pach edukacyjnych mają prawo od niego oczekiwać efektywnej pracy.

Wymagania szczegółowe są tak zapisane, iż w miarę nabywania doświadczeń 
na kolej nych etapach edukacyjnych uczeń powinien być zdolny do coraz bar-
dziej samodzielnego działania: prócz uczestnictwa w aktywności fi zycznej, uczeń 
powinien w cza sie zajęć również pełnić rolę inicjatora i organizatora ćwiczeń, zabaw 
i gier ruchowych. Począwszy od trzeciego etapu edu ka cyjnego, każdy uczeń po-
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winien co naj mniej raz w roku samodzielnie poprowadzić roz grzewkę według ustalo-
nego toku i po kon sultacjach z nauczycielem. Na tym samym etapie edukacyjnym 
uczeń powinien nauczyć się dokonywania samooceny sprawności fi zycznej. 

W podstawie programowej wychowania fi zycznego zapisano, iż szkoła, 
uwzględniając wy ma gania określone w podstawie programowej, powinna roz wi jać 
włas ną ofertę progra mo wą… . Dlatego też każdy twórca programu nauczania 
ma prawo poszerzania treści kształ cenia, uwzględniając potrzeby i zaintere-
sowania uczniów, a także lokalne tradycje w dzie dzinie wychowania fi zycz-
nego. Ponadto podstawa programowa informuje również, iż szkoła zapewnia 
warunki realizacji określonych w podstawie programowej wymagań szcze gó łowych… 
oraz, że szkoła powinna także zapew nić urzą dzenia i sprzęt sportowy niezbędny 
do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiado moś ci oraz rozwinięcia sprawności 
okreś lonych w podstawie programowej. Powyższe zalecenia dotyczące warun-
ków i sposobu realizacji powinny skłaniać do dokładnej analizy warunków 
kształcenia w każdej szkole oraz do planowania przez dyrektorów i nauczy-
cieli wraz z organami prowadzącymi szkoły rozwoju bazy materialnej tak, 
aby umożliwiała pełną realizację przewidzianych w podstawie programowej 
wymagań szczegółowych.

W podstawie programowej zapisano również, iż wychowanie fi zyczne pełni 
ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fi zyczny, psy-
chiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fi zycznej 
i troski o zdrowie w okresie całego życia. Z tego względu należy pamiętać, iż 
przekazywanie informacji i rozwijanie umiejętności niezbęd nych, aby uczeń 
mógł sprostać wymaganiom szczegółowym jest ważnym, jednak nie jedy-
nym skutkiem udziału uczniów w obligatoryjnych zajęciach wychowania 
fi zycznego. 

Na każdym etapie edukacji wychowanie fi zyczne powinno tworzyć obyczaj 
aktywności fi zycznej, rozwijając zainteresowania i postawy uczniów oraz 
przyczyniając się do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby jako 
uczestnika aktywności fi zycznej o charakterze rekre acyjnym, sportowym, 
turystycznym bądź tanecznym. Z tego względu szczególnie ważne jest, aby 
szkolna oferta wychowania fi zycznego zaspokajała w możliwie najpełniejszy 
sposób potrzeby i zainteresowania różnych uczniów. Różnice w rozwoju fi -
zycznym uczniów widać „gołym okiem”. Warto pamiętać, iż w niemniejszym 
stopniu są zróżnicowane ich właściwości psychiczne. Z oczywistych wzglę-
dów szansa na zaspokojenie zróżnicowanych oczekiwań uczniów wobec wy-
chowania fi zycznego jedynie w trakcie lekcji jest niewielka. 

Osiągnięcie celów zapisanych w podstawie programowej, zwłaszcza tych 
zwią za nych z tworzeniem obyczaju systematycznej aktywności fi zycznej, 
jest uzależniona od wyko rzy stania możliwości, które stworzyło rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w spra-
wie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć 
wycho wa nia fi zycznego. Wspomniane rozporządzenie nakłada na dyrekto-
ra szkoły obowiązek przygotowania propozycji form wykorzystania czwar-
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tej godziny obligatoryjnych zajęć wychowania fi zycznego do wyboru przez 
uczniów. Czwarta godzina wychowania fi zycznego może być organizowa-
na jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne. Doceniając znaczenie 
pełniejszego dostosowania oferty wychowania fi zycznego w szkole do oczeki-
wań uczniów, przygotowywane są zmiany w Ustawie o kulturze fi zycznej , 
dzięki którym możliwe będzie realizowanie dwóch godzin obowiązkowych 
zajęć wychowania fi zycznego w innych formach niż zajęcia klasowo-lekcyj-
ne. Szkoły będą miały swobodę w decydowaniu o formie organizacyjnej i tre-
ści dwóch obligatoryjnych godzin zajęć wychowania fi zycznego. Godziny te, 
podobnie jak do tej pory, będą mogły być organizowane jako zajęcia lekcyj-
ne, pozalekcyjne lub pozaszkolne. Obo wiązkiem dyrektora szkoły pozostanie 
przedstawienie uczniom propozycji zajęć do wyboru. 

Opisane możliwości są bardzo ważnym elementem polskiego modelu wy-
chowania fi zycz nego. Pozwalają one na lepszą, bo bardziej efektywną i bliż-
szą potrzebom uczniów realizację wychowania fi zycznego w szkołach. Pod-
czas zajęć lekcyjnych zasadniczo realizowane mogą być wymagania okre-
ślone w podstawie programowej z możliwością ewentualnego ich posze-
rzania. Natomiast zajęcia obligatoryjne co do udziału, jednak fakultatywne 
co do treści mogą służyć poszerzaniu i pogłębianiu umiejętności i wiedzy 
uczniów związanych z aktywnością fi zyczną na miarę ich możliwości i ocze-
kiwań. 

Konkretne rozwiązania w różnych szkołach mogą przybrać odmienną postać, 
w zależności od dotychczasowych doświadczeń szkół i nauczycieli w tym 
zakresie oraz w zależności od lokal nych warunków kształcenia. Ostatecz-
nie o zakresie wyboru musi zdecydować dyrektor szkoły w porozumieniu 
z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Warto jednak respektować prawi-
dłowość, iż zakres i stopień swobody wyboru dotyczącego obligatoryjnych 
godzin zajęć wychowania fi zycz nego jest tym większy, im wyższy jest etap 
edukacyjny, im większa jest dojrzałość ucz niów. W Polsce zgromadzono już 
całkiem dużo doświadczeń w tym zakresie. Wiele szcze góło wych informacji 
na temat tworzenia szkolnej oferty zajęć wychowania fi zycznego do wyboru 
przez uczniów przedstawiamy w dalszej części komentarza.

Drugim istotnym zagadnieniem warunkującym efektywną realizację ce-
lów podstawy progra mo wej wychowania fi zycznego jest kwestia oceniania 
ucznia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfi kowania i promo-
wania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzami-
nów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) opisuje 
m.in. procedury formułowania oceny osiągnięć eduka cyj nych wynikających 
z podstawy programowej, wskazując na wyraźną odmienność w tym wzglę-
dzie wychowania fi zycznego. Rozporządzenie stanowi, iż przy ustalaniu oce-
ny osiąg nięć edukacyjnych w zakresie wychowania fi zycznego należy w szcze-
gólności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obo-
wiązków wynikających ze specyfi ki tych zajęć. Zgodnie z tym wskazaniem należy 
pamiętać, iż pierwszoplanowym przedmiotem oceny ucznia z wychowania 
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fi zycznego jest jego wysiłek wkładany w udział w zajęciach. Miarą wysiłku 
wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfi -
ki wychowania fi zycznego może być systematyczność udziału w zajęciach 
wychowa nia fi zycznego, a także aktywność uczniów w trakcie zajęć. Wskaź-
nikiem aktywności nato miast może być wykonywanie zadań w trakcie zajęć 
na miarę możliwości ucznia. W dalszej części komentarzy piszemy również 
na temat oceniania ucznia z wychowania fi zycznego w sytuacji jego udziału 
w zajęciach do wyboru.

Podstawa programowa wychowania fi zycznego stwierdza, iż ta dziedzina 
edukacji pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. Takie stwierdzenie 
wynika z kilku przesłanek. Po pierwsze, oczekuje się, iż wychowanie fi zyczne 
w swej funkcji doraźnej będzie wspierać rozwój fi zyczny i poszerzać poten-
cjał zdrowotny uczniów. Po drugie, w funkcji prospektyw nej przygotuje do 
dokonywania w życiu wyborów korzystnych dla zdrowia. W konsekwencji 
zakłada się, iż – podobnie jak to dzieje się w tych krajach, w których eduka-
cja zdrowotna w szkole jest już dobrze zakorzeniona – dobrze zrealizowa-
ny program wychowania fi zycz nego ściśle powiązany z edukacją zdrowot-
ną może przyczynić się do lepszego stanu zdrowia w dzieciństwie i młodo-
ści, a w dalszych latach do poprawy jakości życia, przedłużenia czasu jego 
trwania i zmniejszenia niedogodności związanych ze starością. Może również 
znacząco, co ma także pozytywne konsek wen cje ekonomiczne, przyczynić 
się do zmniejszenia obciążenia służby zdrowia. 

Związki wychowania fi zycznego z edukacją zdrowotną są dostrzegane i ana-
lizowane od dawna przez licznych ekspertów z obu obszarów edukacji. Ana-
liza zapisów dotychczasowej podstawy programowej wychowania fi zyczne-
go owe związki potwierdza. W poprzednich latach potwierdzali je również 
autorzy licznych programów wychowania fi zycznego dopusz czonych do 
użytku szkolnego, używając pojęcia „zdrowie” w tytułach i opisach autor-
skich koncepcji edukacyjnych. Dotychczasowe deklaracje zaangażowania 
w sprawy zdrowia ucz niów, wsparte zawodowymi kompetencjami nauczy-
cieli wychowania fi zycznego przesądziły, iż w nowej podstawie programo-
wej tę dziedzinę edukacji w największym stopniu nasycono treściami eduka-
cji zdrowotnej, czyniąc z nauczyciela wychowania fi zycznego wiodącą postać 
w szkole w tym zakresie. O tym również szczegółowo piszemy w dalszej czę-
ści komentarzy.

Powodzenie tej, a także wcześniej opisywanych zamian zależy od kilku czyn-
ników. Niezbęd ne wydaje się rozwijanie systemu pomocy metodycznej, 
w tym wydawnictw, czasopism bran żo wych, internetowych form wymiany 
doświadczeń i popularyzacji najlepszych rozwiązań. Mamy nadzieję, iż ko-
mentarze do podstawy programowej takie formy wsparcia nauczycieli wy-
chowania fi zycznego zapoczątkowują. 

Konsekwencje 
poszerzenia 
treści 
wychowania 
fi zycznego 
o wymagania 
szczegółowe 
z zakre su 
edukacji 
zdrowotnej
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Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, wychowanie fi zyczne 
może być realizo wane 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).

Rys. 1. Proponowany model organizacyjny wychowania fi zycznego

Dzięki temu uczeń, traktowany jako współorganizator procesu uczenia się, 
powinien mieć stworzone warunki do samodzielnego i świadomego wybo-
ru form aktywności fi zycznej dosto sowanych do jego zainteresowań, potrzeb 
rozwojowych i możliwości psychofi zycznych.

Zajęcia wychowania fi zycznego, począwszy od IV klasy szkoły podstawo-
wej, poprzez gimna zjum i szkołę ponadgimnazjalną powinny odbywać się 
częściowo w grupach zaintere so wań, zgodnie z wyborem dokonanym przez 
ucznia. Wymaga to od szkół tworzenia własnej oferty zajęć uwzględniają-
cych różnorodne formy aktywności fi zycznej w ramach grup do wy boru. Za-
jęcia takie mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych (w jed-
nej grupie mogą znajdować się uczniowie z różnych oddziałów tej samej kla-
sy – rocznika) lub między klasowych (w jednej grupie mogą znajdować się 
uczniowie z różnych 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 obo-

Organizacja 
zajęć do wyboru

przez ucznia 
– szanse 

i możliwości

Strategia wymuszania Strategia oferowania

Zajęcia w systemie
klasowo-lekcyjnym

II etap – 2 godz.

III etap – 2 godz.

IV etap – 1 godz.

Zajęcia do wyboru 
przez ucznia w grupach 

międzyoddziałowych
lub międzyklasowych

II etap – 2 godz.

III etap – 2 godz.

IV etap – 2 godz.

Sprzyja kształtowaniu postaw 
bierno-przystosowawczych

Sprzyja kształtowaniu postaw 
aktywnych, samodzielnych, 

świadomych

Strategia mieszana
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wiązkowe w grupach do wyboru, natomiast na IV etapie eduka cyjnym – 1+2, 
czyli 1 godzinę obowiązkową w systemie klasowo-lekcyjnym i 2 godziny obo-
wiązkowe w grupach do wyboru.

Nowym elementem wychowania fi zycznego na III i IV etapie edukacyjnym 
jest także szersze wprowadzenie obowiązkowych treści edukacji zdrowotnej. 
Najbardziej optymalnym rozwią za niem dla efektywnej realizacji edukacji 
zdrowotnej w ramach wychowania fi zycznego 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 fi zycznego to wyzwanie i jedno-
cześnie szansa na:

 spełnienie oczekiwań ucznia, a więc lepszą motywację i większe zaanga- –
żowanie – 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 fi zycznej,
 zwiększenie prestiżu osobistego, zawodowego i społecznego nauczyciela  –
wychowania fi zycznego – szersze uczestnictwo w życiu szkoły, większe 
możliwości 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, każda szkoła ma za za-
danie przygotować własną ofertę zajęć do wyboru przez ucznia. Głównym 
celem zajęć do wyboru jest spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego 
wychowania fi zycznego poprzez umożliwienie im pogłę biania wiedzy i roz-
wijania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainte re sowani 
oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolno-
ści organizmu. Przed przystąpieniem do opracowania szkolnej oferty zajęć do 
wyboru należy dokonać diagnozy:

potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów, –
tradycji sportowych szkoły i środowiska, –
warunków terenowych najbliższej okolicy, –
bazy sportowej szkoły i środowiska oraz jej wyposażenia, –
kwalifi kacji 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 zależy od różnorodnych kwalifi kacji i do-
świadczeń nauczycieli oraz wykorzystania bazy sportowej środowiska. Moż-
liwe jest, po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, porozumienie 
w sprawie wykorzystania obiektów innych szkół lub obiektów pozaszkolnych. 
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PROCEDURA TWORZENIA OFERTY DLA UCZNIÓW
Opracowując szkolną ofertę zajęć do wyboru należy 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 prowa-
dzący zajęcia.

Precyzja, z jaką zostaną ustalone powyższe kwestie będzie warunkowała 
sprawność reali zacji projektu zajęć do wyboru.

1. Rodzaj zajęć do wyboru

Zajęcia sportowe – przeznaczone głównie dla uczniów uzdolnionych rucho-
wo i umożli wia jący im uprawianie wybranej dyscypliny sportu. W ramach 
tych zajęć szkoła, w zależ ności od liczby uczniów, może zaproponować od 
jednej do kilku dyscyplin sportowych do wyboru, uwzględniając uzdolnie-
nia i zainteresowania uczniów oraz tradycje sportowe szkoły i środo wiska. 
Stworzenie takich grup daje nauczycielowi możliwość systematycznej pracy 
z reprezentacją szkoły.

Zajęcia rekreacyjno-zdrowotne – przeznaczone dla wszystkich chętnych 
uczniów w celu wdrożenia ich do systematycznej aktywności fi zycznej i wy-
boru sportu „całego życia”. W ramach tych zajęć szkoła może zaproponować 
uczniom, w zależności od ich liczby, kilka różnych form aktywności fi zycznej 
do wyboru, np.: gry rekreacyjne, gry terenowe, biegi na orientację, atletykę 
terenową, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo, ćwiczenia na siłowni, ćwicze-
nia przy muzyce oraz inne dyscypliny sportowe na poziomie rekreacji. War-
to prefe rować zajęcia w środowisku naturalnym i nie ograniczać oferty wy-
łącznie do tradycyjnych dyscyplin sportowych, lecz próbować tworzyć gru-
py z niestandardowymi i mieszanymi formami aktywności, np. w zależności 
od pory roku. Oferta może również zawierać formy ruchu, których ucznio-
wie nie wskazali w diagnozie (np. ankiecie), ale są one ważne dla prawidło-
wego rozwoju (np. pływanie). Można również tworzyć grupy o charakterze 
rekrea cyjnym z akcentami korekcyjno-kompensacyjnymi, dostosowując treść 
i wielkość obciążenia fi zycznego do indywidualnych możliwości. 

Zajęcia taneczne – przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów zaintere-
sowanych tańcem w celu umożliwienia im pogłębiania wiedzy i rozwijania 
umiejętności w tej dziedzinie. W ramach tych zajęć szkoła może zapropo-
nować uczniom jedną lub kilka form tańca, np.: taniec towa rzyski, ludowy, 
nowoczesny itp. Działalność grup tanecznych może podnosić jakość pracy 
szkoły, np. przez współudział w przygotowaniu pokazów w ramach uroczy-
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stości szkolnych i środowiskowych. Grupy taneczne mogą również prezento-
wać swój dorobek na konkursach i przeglądach artystycznych.

Zajęcia turystyczne – przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów w celu 
rozbudzania ich zain te re sowań turystyczno-krajoznawczych oraz zachęcenia 
do zdobywania odznak turystyki kwalifi  ko  wanej. W ramach tych zajęć szkoła 
może zaproponować uczniom jedną lub kilka form turystyki do wyboru w za-
leżności od ich zainteresowań oraz warunków terenowych w środo wisku, 
np.: turystykę pieszą, rowerową, kajakową, górską itp. Organizując zajęcia 
turystyczne, należy 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 zale-
ży oczywiście od wielkości szkoły, czyli przysługującej liczby godzin wycho-
wania fi zycznego. Optymalną wydaje się być oferta proponująca minimum 
6 form ruchu na trzy lata edukacji, czyli każdy uczeń mógłby teoretycznie 
wybrać z oferty 50% zajęć. Oczywiście w dużych szkołach, mających bardzo 
dobre warunki bazowe i kadrowe oferta może zawierać nawet do 10–12 róż-
nych form aktywności fi zycznej. 

2. Czasokres wyboru zajęć

Możliwe są następujące warianty wyboru:
semestralny, –
roczny, –
obowiązkowa zmiana w każdym roku szkolnym, –
możliwość 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 ru-
chu i zaszcze pienia zamiłowania do niej oraz organizację pracy szkoły, ko-
rzystniejszy wydaje się wariant wyboru na cały rok szkolny. Wybór seme-
stralny może bowiem spowodować konieczność układania tygodniowego 
planu zajęć szkolnych dwa razy w roku. Ważna dla uczniów jest również 
informacja o tym, czy będą mogli kontynuować wybrane zajęcia w następnej 
klasie, czy też muszą dokonywać zmiany w każdym roku szkolnym. Ustale-
nia w tym względzie mogą być uzależnione od rodzaju zajęć. Obowiązkowa 
kontynuacja danej formy ruchu może funkcjonować tylko w grupach sporto-
wych. W przypadku możli wości powtarzania tego samego rodzaju zajęć do 
wyboru w kolejnych klasach, uczeń powinien zaznaczyć ten fakt na deklara-
cji wyboru („powtarzam”, „pierwszy raz”). Jest to informacja ułatwiająca po-
dział uczniów na grupy.
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3. Sposób podziału uczniów na grupy

Uczniów można dzielić na grupy, uwzględniając kilka kryteriów podziału.

A) Ze względu na poziom klas: 

 grupy międzyoddziałowe, czyli osobne grupy dla klas pierw szych  •
(czwartych), drugich (piątych) i trzecich (szóstych):

 ta sama propozycja zajęć dla wszystkich klas-roczników, inna propozy- –
cja zajęć dla każdej klasy,
 w każdej klasie programowo wyższej część zajęć w ofercie jest powta- –
rzana, a część jest nową propozycją,

 grupy międzyklasowe, czyli w każdej grupie mogą znajdować się ucznio- •
wie z różnych klas-roczników,

 grupy międzyklasowe dla części klas i grupy międzyoddziałowe dla po- •
zostałych (wariant jest korzystny w III i IV etapie ze względu na ułatwie-
nie realizacji edukacji zdrowotnej w jednym semestrze).

Tworzenie grup międzyoddziałowych pozwala na różnicowanie oferty zajęć 
dla poszcze gól nych klas oraz stwarza możliwość umieszczania zajęć do wybo-
ru nawet w środku zajęć lekcyjnych, jeżeli szkoła posiada ku temu odpowied-
nie warunki bazowe i kadrowe. Z tego względu jest to sposób szczególnie 
polecany dla szkół podstawowych. Tworzenie grup międzyklasowych wy-
maga 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 rucho-
wej, np.:

grupy początkujące, •

grupy zaawansowane. •

Taki sposób podziału jest szczególnie korzystny przy tradycyjnych formach 
ruchu, np. grach zespołowych, daje bowiem nauczycielowi i uczniowi możli-
wość 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 aktyw ności fi zycznej. 
Na deklaracji wyboru uczeń powinien zaznaczać poziom zaawansowania.

C) Ze względu na płeć:

grupy dziewcząt, •

grupy chłopców, •

grupy koedukacyjne. •
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Podział na grupy dziewcząt i chłopców stosowany jest najczęściej w grach ze-
społowych, ze względu na duże dysproporcje sprawnościowe, zwłaszcza na 
wyższych etapach edukacyj nych. W innych niestandardowych i rekreacyj-
nych formach ruchu oraz w profi lu tanecznym i turystycznym najlepiej funk-
cjonują grupy koedukacyjne.

Sposób podziału na grupy uzależniony jest przede wszystkim od formy zajęć 
i specyfi ki jej aktywności fi zycznej. Mogą więc funkcjonować jednocześnie 
różne warianty podziału na grupy, nawet w obrębie jednej formy zajęć.

4.  Miejsce, czas trwania i termin odbywania zajęć oraz nauczyciel prowa-
dzący

Są to elementy niezwykle istotne ze względu na odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo uczniów. Dlatego też należy precyzyjnie określić:

 gdzie będą odbywały się zajęcia: w obiektach szkolnych, w obiektach po- •
zaszkolnych, w terenie naturalnym,
 kiedy będą odbywały się zajęcia i jak długo będą trwały: w jakim dniu  •
tygodnia, w jakich godzinach i z którym nauczycielem.

Każda grupa powinna odbywać zajęcia w miejscu dostosowanym do wybra-
nej formy ruchu, nie zawsze więc musi to być sala gimnastyczna, lecz np.: 
siłownia, aula, boisko szkolne, pływalnia, ścianka wspinaczkowa, kort teniso-
wy, teren naturalny itp.

Zajęcia do wyboru powinny odbywać się systematycznie minimum raz w ty-
godniu (2 godziny dydaktyczne). Istnieje jednak możliwość kumulowania go-
dzin zajęć do wyboru głównie w profi lu turystycznym, co uzależnione jest od 
rodzaju turystyki, stopnia zaawansowania uczniów (długość trasy) oraz pory 
roku. Najczęściej w grupach tych stosuje się zmienny czas trwania zajęć, z za-
chowaniem zasady, że zajęcia 2-godzinne odbywają się co tydzień, 4-godzin-
ne – co dwa tygodnie, 6-godzinne – co trzy tygodnie, a 8-godzinne – co cztery 
tygodnie. Realizacja tego typu zajęć może być zaplanowana również w sobo-
ty, o czym uczeń powinien być poinformowany w ofercie, aby móc dokonać 
właściwego wyboru.

PROCEDURA WDRAŻANIA OFERTY
W celu sprawnego przebiegu wdrażania oferty należy podjąć następujące 
działania:
1.  Zatwierdzenie oferty zajęć do wyboru przez dyrektora szkoły, w uzgod-

nieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedago-
giczną, radę szkoły lub radę rodziców – kwiecień.

2.  Rozpropagowanie oferty wśród uczniów i rodziców (prawnych opieku-
nów) – maj.

3.  Przygotowanie kart deklaracji wyboru – maj.
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Można zastosować następujące rozwiązania:

indywidualne deklaracje wyboru, •

klasowe listy z miejscem na indywidualny wybór dla każdego ucznia, •

listy zgłoszeń na każdy rodzaj zajęć. •

Uwaga: na kartach zgłoszeń, bez względu na wybraną formę deklaracji wy-
boru, powinno znaleźć się miejsce na zapis wybranej formy ruchu oraz do-
datkowo formy rezerwowej. Ucznio wie, którzy nie dostaną się na wybra-
ne zajęcia z powodu braku miejsc, zostają przy dzie leni do grup zgodnie ze 
wskazaną rezerwową formą aktywności fi zycznej, a w następnym roku mają 
pierwszeństwo w wyborze zajęć. Najlepiej sprawdza się system, w którym 
w pierw szej kolejności uwzględnia się wybory uczniów klas starszych, gdyż 
najmłodsi mogą uczestniczyć w preferowanych zajęciach w następnych la-
tach. Uczniowie klas starszych realizują zawsze formę wskazaną jako pierw-
szą, chyba że 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 jedne-
go tygodnia na ich składanie u nauczyciela wychowania fi zycznego 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).

Można 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 nabo- •
ru 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 wycho-
wawczych (ko niecz ność adaptacji ucznia do nowego środowiska i integracji 
zespołów uczniowskich), jest wariant wprowadzenia w I semestrze edukacji 
zdrowotnej. Nauczyciele wychowania fi zycz nego mają wówczas cały semestr 
na zdiagnozowanie potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów oraz przy-
gotowanie dla nich stosownej oferty zajęć do wyboru w kolejnym semestrze 
roku szkolnego. Stosowanie pozostałych wariantów nie pozwala na przepro-
wa dzenie diagno zy wśród uczniów pierwszej klasy. Najmniej korzystne jest 
zbieranie deklaracji od uczniów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Taki wa-
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riant 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, należy uwzględnić fakt, że 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. Bar-
dzo korzystne, ze względu na układanie planu zajęć szkolnych, jest tworze-
nie całej grupy z uczniów jednej czy dwóch klas, jeżeli liczba uczniów, którzy 
dokonali takiego właśnie wyboru jest wystarczająca. Układając tygodniowy 
plan zajęć, należy zwrócić również uwagę na to, aby zajęcia do wyboru, dla 
konkretnego ucznia, nie odbywały się w tym samym dniu co lekcje wycho-
wania fi zycznego.

8.  Wywieszenie informacji dla uczniów o przydziale do grup – dzień rozpo-
częcia roku szkolnego.

Na tablicy informacyjnej można wywiesić listy klas z przydziałem uczniów 
do grup wraz z wykazem wszystkich grup zajęć do wyboru lub tylko listy 
poszczególnych grup zajęć do wyboru. Na każdej 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 spra-
wie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki do-
kumentacji 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 można do-
kumentować w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, w którym powinny znaleźć 
się następujące zapisy:

 lista uczniów z nazwiskiem, imieniem i klasą (w porządku alfabetycz- •
nym),
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).
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Biorąc pod uwagę obowiązek uczęszczania każdego ucznia na zajęcia do wy-
boru, dużym udogodnieniem może być prowadzenie komputerowej bazy 
danych, zwłaszcza w dużych szkołach, w których zatrudniona jest większa 
liczba nauczycieli wychowania fi zycznego, a więc możliwość komunikowa-
nia się jest nieco ograniczona.

OCENIANIE UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W związku z dwutorową realizacją wychowania fi zycznego konieczna może 
być modyfi kacja funkcjonującego w szkole wewnątrzszkolnego oceniania. 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań dobrze jest ponownie przeanalizo-
wać stosowne akty prawne oraz istotę oceniania ucznia z tego przedmiotu. 
Efektywność osiągania celów wychowania fi zycznego zależy w dużym stop-
niu od stosowania motywujących ucznia sposobów oceniania. 

Wewnątrzszkolne ocenianie w odniesieniu do wychowania fi zycznego po-
winno określać:

obszary oceniania, •
przedmiot oceny w każdym obszarze (co będzie oceniane?), •
 szczegółowe kryteria oceny w każdym obszarze, w tym skalę ocen (jak  •
i kiedy będzie to oceniane?),
 sposób przejścia od ocen bieżących do oceny semestralnej i końcowo- •
rocznej.

Wytyczone obszary oceniania powinny eksponować wysiłek ucznia oraz 
uwzględniać zdefi  nio wane w podstawie programowej wychowania fi zycz-
nego umiejętności i wiadomości. Ocena śródroczna i roczna z wychowania 
fi zycznego może być sformułowana na podstawie ocen końcowych z wyty-
czonych obszarów oceniania, a nie – jak jest to często praktykowane – ze 
wszystkich ocen bieżących uzyskanych w każdym obszarze. Obszar ocenia-
nia należy więc traktować jak „szufl adkę”, którą zamyka się na koniec seme-
stru i roku szkolnego – nie mają już znaczenia szczegóły (to co było w środ-
ku), jest tylko jedna ocena końcowa z obszaru. Wystawianie oceny rocznej na 
podstawie wszystkich ocen bieżących powoduje najczęściej eksponowanie 
znaczenia umiejętności i wiadomości, gdyż takich ocen jest często najwięcej, 
a nie wysiłku ucznia.

Modyfi kując wewnątrzszkolne ocenianie w celu dostosowania go do dwu-
torowego modelu realizacji wychowania fi zycznego, konieczne jest rozstrzy-
gnięcie następujących kwestii:

1. Jakie obszary oceniania obowiązywać będą na poszczególnych zajęciach?

 Można zastosować następujące warianty:
te same obszary na zajęciach lekcyjnych i do wyboru, •
na zajęciach do wyboru tylko wybrane obszary. •
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Biorąc pod uwagę cele zajęć do wyboru, wydaje się, iż korzystniejszym wa-
riantem będzie stosowanie na tych zajęciach tylko wybranych obszarów oce-
niania, np.: systematyczność udziału w zajęciach, aktywność w czasie zajęć, 
zaangażowanie w działalność rekreacyjną lub sportową szkoły i środowiska. 
Wskazując w wewnątrzszkolnym ocenianiu tylko takie obszary, można bę-
dzie zrezy gno wać na zajęciach do wyboru z wystawiania ocen bieżących za 
tradycyjne sprawdziany z umiejętności.

2. Jak oceniana będzie edukacja zdrowotna na III i IV etapie edukacyjnym?

 Można zastosować następujące warianty:

tak jak inne zajęcia do wyboru, •

na podstawie odmiennych kryteriów oceny. •

Przy optymalnym wariancie realizacji edukacji zdrowotnej (prowadzenie za-
jęć w jednym, dowolnie wybranym semestrze) najwygodniej będzie przyjąć 
do oceny takie same kryteria jak we wszystkich pozostałych zajęciach do wy-
boru.

3.  Jak wystawiana będzie ocena śródroczna i roczna z wychowania fi zycz-
nego?

 Można 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 każdego rodzaju 
zajęć. 

Bardziej przejrzysty wydaje się być wariant wystawiania oceny z wychowa-
nia fi zycznego na podstawie ocen z każdego rodzaju zajęć, ale decyzja w tym 
względzie należy do zespołu nauczycieli wychowania fi zycznego.

4. Kto będzie wystawiał ocenę śródroczną i roczną z wychowania fi zycznego?

 Można zastosować następujące warianty:

nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne, •

nauczyciel prowadzący zajęcia do wyboru. •

W tym przypadku zdecydowanie preferowanym wariantem jest wystawianie 
oceny z wychowania fi zycznego przez nauczyciela prowadzącego z uczniem 
zajęcia lekcyjne, ponieważ prowadzi on ucznia przez cały etap edukacji, nato-
miast nauczyciel prowadzący zajęcia do wyboru może zmieniać się w każdej 
kolejnej klasie.

Rozstrzygnięcie powyższych dylematów ułatwi na pewno modyfi kację we-
wnątrzszkolnego oceniania i wpłynie korzystnie na motywacyjny charakter 
oceniania ucznia z wychowania fi zycznego.
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1. Nowe rozwiązania

W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego zrezygnowano z do-
tychczasowych ścieżek edukacyjnych, w tym także z „edukacji prozdrowot-
nej”. Doceniając znaczenie tej edukacji, w preambule do podstawy progra-
mowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, za-
pisano: Ważnym zadaniem szkoły jest także 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 na-
daje edukacji zdrowotnej wysoką rangę wśród zadań szkoły. Jest ona składo-
wą szkolnego programu: dydaktycznego, wychowawczego i profi laktyki.

Nowym rozwiązaniem w nowej podstawie programowej jest ścisłe powiąza-
nie edukacji zdrowotnej z wychowaniem fi zycznym:

 w I etapie edukacyjnym wyodrębniono obszar „wychowanie fi zyczne  –
i edukacja zdro wotna”; 

 dla II, III i IV etapu edukacyjnego zapisano, że wychowanie fi zyczne  – peł-
ni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej; uznano, że nauczyciele wychowania 
fi zycznego, po odpo wiednim doszkoleniu, będą najlepiej przygotowani 
do podjęcia tej roli;

 w celach kształcenia (wymaganiach ogólnych) tego przedmiotu wyraź- –
nie wskazano na związek między zdrowiem a aktywnością fi zyczną; 
treści kształcenia zawierają blok tematyczny „trening zdrowotny” i wie-
le wymagań szczegółowych dotyczących różnych aspektów zdrowia fi -
zycznego;

 w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wyodrębniono blok tema- –
tyczny „edukacja zdrowotna”. 

Rozwiązaniem ważnym z punktu widzenia zdrowia uczniów jest także 
wprowadzenie w wy cho waniu fi zycznym na II, III i IV etapie edukacyjnym 
zajęć do wyboru, w tym „rekreacyjno-zdrowotnych”, które powinny umożli-
wiać aktywność fi zyczną służącą zdrowiu. Stwarza to szansę na zwiększenie zain-
teresowania uczniów formami aktywności fi zycznej uwzględ niającymi m.in. 
ich potrzeby zdrowotne. Może to przyczynić się do ograniczenia nadmiernej 
obecnie liczby zwolnień lekarskich z tych zajęć.

Podstawa programowa stawia więc nowe zadania i jest wyzwaniem dla na-
uczycieli wycho wania fi zycznego. Będzie to wymagało ich współpracy z in-
nymi nauczycielami i pełnienia w szkole roli koordynatora edukacji zdrowot-
nej. Wymagania dotyczące tej edukacji uwzględ niono w wielu przedmiotach 
(tab. 1). Ich zakres jest szerszy niż w starej podstawie programowej.

Edukacja 
zdrowotna 

w podstawie 
programowej 

kształcenia 
ogólnego 

i jej związek 
z wychowaniem 

fi zycznym
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Tabela 1.  Przedmioty nauczania, w których uwzględniono wymagania dotyczące 
bezpoś rednio lub pośrednio edukacji zdrowotnej (wiersze zacienione doty-
czą przedmiotów o dużej liczbie tych wymagań)

Szkoła podstawowa
Gimna-

zjum

Szkoły
ponad

gimnazjalne
klasy 
I–III

klasy 
IV–VI

Edukacja społeczna X 
Edukacja przyrodnicza X
Edukacja polonistyczna X
Zajęcia komputerowe X X
Zajęcia techniczne X X X
Wychowanie fi zyczne X X X X
Etyka X X X X
Język polski X X
Język obcy nowożytny X X X
Muzyka X X
Historia i społeczeństwo X
Przyroda X X
Wychowanie do życia 
w rodzinie X X X

Wiedza 
o społeczeństwie X X

Geografi a 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 fi zyczne wraz z edukacją zdrowotną jest jednym z jedenastu obsza-
rów edukacji wczesnoszkolnej. Wymagania szczegółowe (na koniec klasy 
I i III) dotyczą głównie zdrowia fi zycznego, w tym:

troski o ciało (higiena osobista, dbałość o postawę ciała), –
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 zachowań sprzyjających zdrowiu (właściwe żywienie, aktywność fi zycz- –
na, poddawanie się szczepieniom ochronnym),
 zachowania bezpieczeństwa (w czasie zajęć ruchowych, w kontaktach  –
z lekami i substan cjami chemicznymi) i szukania pomocy w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia lub życia,
właściwego zachowania w chorobie. –

Wymagania dotyczące edukacji zdrowotnej uwzględniono także w innych 
obszarach edukacji wczesnoszkolnej: w edukacji przyrodniczej, społecznej 
i polonistycznej, zajęciach komputerowych oraz w etyce (tab. 1), co podkre-
ślono w części „Zalecane warunki i sposoby realizacji”. Część z nich dotyczy 
ww. zagadnień, a także: dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 
kontrolowania zdrowia i przestrzegania zaleceń lekarza i stomatologa, bez-
pieczeństwa 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 fi zycznym 
wyraźnie wskazano na związek między zdrowiem i aktywnością fi zyczną. 
W treściach nauczania tego przedmiotu uwzględniono wymagania szczegó-
łowe dotyczące dwóch obszarów:

 bezpieczeństwo (w czasie zajęć ruchowych, pobytu nad wodą, w górach,  –
w ruchu drogo wym) oraz sposoby postępowania w zagrożeniach zdro-
wia lub życia,
 troska o ciało (hartowanie i ochrona przed nadmiernym nasłonecznie- –
niem).

Wymagania szczegółowe dotyczące bezpośrednio lub pośrednio edukacji 
zdrowotnej znaj dują się przede wszystkim w przyrodzie, ale także w wycho-
waniu do życia w rodzinie, historii i społeczeństwie, języku obcym nowo-
żytnym, języku polskim, zajęciach komputero wych i technicznych oraz etyce 
(tab. 1). Liczba ich jest duża i dotyczą one wielu aspektów zdrowia człowieka, 
dbałości o ciało, zdrowie i środowisko. Podobnie jak w edu kacji wczesnosz-
kolnej dominują wymagania z zakresu zdrowia fi zycznego.

Status i miejsce edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego dla klas IV–VI szkoły podstawowej nie uległ znaczącej zmia-
nie w stosunku do starej pod stawy programowej. Jej treści (wymagania szcze-
gółowe) są rozproszone w wielu przed miotach. Jest to model ścieżki eduka-
cyjnej (programu międzyprzedmiotowego), choć nazwa ta nie jest obecnie 
używana. 

Zapis o wiodącej roli wychowania fi zycznego 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 spo-



56
WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE...

soby realizacji”. Podjęcie przez nauczycieli wychowania fi zycznego tej roli za-
leżeć będzie od wielu czynników, w tym:

 zrozumienia, motywacji i gotowości do podjęcia nowego zadania i uzy- –
skania nowych kompetencji przez nauczycieli wychowania fi zycznego;
 docenienia znaczenia edukacji zdrowotnej przez dyrekcję szkoły i stwo- –
rzenia nauczycie lowi wychowania fi zycznego możliwości pełnienia roli 
jej koordynatora;
zrozumienia i chęci do współpracy ze strony innych nauczycieli. –

3. Edukacja zdrowotna w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

Najważniejszym, nowym i cennym rozwiązaniem jest wyodrębnienie eduka-
cji zdrowotnej jako jednego z siedmiu bloków tematycznych podstawy pro-
gramowej wychowania fi zycz nego w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjal-
nych. Wymagania szczegółowe dotyczące edukacji zdrowotnej znajdują się 
także, podobnie jak we wcześniejszych etapach nauczania, w wielu przed-
miotach: biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla 
bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy nowożyt-
ny, geografi a, chemia, fi zyka, etyka, zajęcia komputerowe, zajęcia technicz-
ne, podstawy przedsiębiorczości (tab. 1). Przyjęte rozwiązanie jest zgodne 
z modelem zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia: wiodący przed-
miot (wychowanie fi zyczne) i włączenie treści dotyczących zdrowia do wielu 
przedmiotów.

Defi nicja i cele edukacji zdrowotnej

Przy opracowywaniu wymagań szczegółowych z zakresu edukacji zdrowot-
nej w podstawie programowej wychowania fi zycznego w III i IV etapie edu-
kacyjnym przyjęto następującą defi nicję i cele tej edukacji:
•  Edukacja zdrowotna jest procesem dydaktyczno-wychowawczym, w któ-

rym uczniowie uczą się, jak żyć, aby: zachować i doskonalić zdrowie wła-
sne i innych ludzi oraz tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, a w przy-
padku choroby lub niepełnosprawności aktyw nie uczestniczyć w jej lecze-
niu, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki;

•  Celem edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży jest udzielanie im pomocy w:
 poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfi ko- –
waniu i rozwią zy waniu problemów zdrowotnych;
 zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy  –
o nie dbać;
 rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi; –
wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości ; –
 rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobre- –
mu samopo czuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codzien-
nego życia;
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 przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia  –
i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, spo-
łeczności lokalnej.

Treści kształcenia

Przyjęto założenie, że treści kształcenia (wymagania szczegółowe) powinny 
uwzględniać holistyczne (całościowe) podejście do zdrowia. Zakłada ono, że 
zdrowie człowieka składa się z kilku, wzajemnie powiązanych wymiarów: 
zdrowie fi zyczne, psychiczne, społeczne, duchowe, seksualne oraz że zależy 
ono w znacznym stopniu od zdrowia społeczeństwa i zdrowia środowisko-
wego2 (ryc. 2).

Ryc. 2. Holistyczny model zdrowia3

Zdrowie społeczeństwa
Zdrowie środowiskowe

fi zyczne

seksualne

społeczne

psychiczneemocjonalne

duchowe

2 Zdrowie społeczeństwa są to normy kulturowe, wartości i praktyki, a także dostęp do 
żywności, mieszkań, pracy, opieki zdrowotnej, dóbr kulturalnych, rekreacji itd. Zdro-
wie środowiskowe, zgodnie z defi nicją Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczy aspek-
tów życia człowieka, które są zależne od czynników fi zycznych, chemicznych, biolo-
gicznych, społecznych, psychicznych, ekonomicznych jego środowiska życia – domu, 
szkoły, pracy, miejsc rekreacyjnych, środowiska lokalnego.
3 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).
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Efektem tego założenia było rozszerzenie zakresu edukacji zdrowotnej 
o aspekty zdrowia psychospołecznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
umiejętności życiowych (osobistych i społecznych)4. Wśród tych umiejętno-
ści w bloku „edukacja zdrowotna” wymieniono: pozytywne myślenie, bu-
dowanie poczucia własnej wartości, wiary w siebie, podejmowanie decyzji, 
utrzymywanie dobrych relacji z innymi, dawanie i przyjmowanie wsparcia, 
rozwiązywanie problemów, gospodarowanie czasem, radzenie sobie z pre-
sją, krytyką, negatywnymi emocjami, stresem. Tradycyjnie szkolna eduka-
cja zdrowotna koncentrowała się wokół biologii człowieka (anatomia i fi zjo-
logia), profi laktyki chorób i wybranych uwarunkowań zdrowia fi zycznego 
(w tym zwłaszcza higiena osobista, aktywność fi zyczna i żywienie).

W pozostałych sześciu blokach wychowania fi zycznego (diagnoza sprawno-
ści i aktywności fi zycznej oraz rozwoju fi zycznego, trening zdrowotny, spor-
ty całego życia, bezpieczna aktywność fi zyczna i higiena osobista, sport i ta-
niec) znajduje się również wiele wymagań dotyczących edukacji zdrowotnej. 
Wszystkie te wymagania tworzą pięć obszarów edukacji zdrowotnej (tab. 2):

aktywność fi zyczna, praca i wypoczynek, żywienie, –
rozwój fi zyczny w okresie dojrzewania i młodzieńczym, –
dbałość o ciało, bezpieczeństwo, choroby, –
zdrowie i dbałość o nie, –
zdrowie psychospołeczne i umiejętności życiowe. –

4 Umiejętności życiowe (ang. life skills), zwane także psychospołecznymi (osobistymi 
i społecznymi), to umiejętności umożliwiające jednostce pozytywne zachowania przy-
stosowawcze, które pozwalają efektywnie radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami co-
dziennego życia. Kształtowanie tych umiejętności jest ważnym celem współczesnej 
edukacji zdrowotnej.
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Tabela 2.  Obszary tematyczne i wymagania z zakresu edukacji zdrowotnej zawarte 
we wszystkich siedmiu blokach tematycznych podstawy programowej wy-
chowania fi zycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Obszar
tematyczny

Wymagania. Uczeń:

Gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne
Aktywność 
fi zyczna,
praca 
i wypoczynek, 
żywienie

•  ocenia poziom własnej aktywności 
fi zycznej

•  wskazuje korzyści z aktywności fi -
zycznej w terenie

•  omawia korzyści dla zdrowia z po-
dejmowania różnych form aktyw-
ności fi zycznej w kolejnych okre-
sach życia człowieka

•  wymienia miejsca, obiekty i urzą-
dzenia w najbliższej okolicy, które 
można wykorzystać dla aktywności 
fi zycznej

•  opracowuje rozkład dnia, uwzględ-
niając proporcje między pracą a wy-
poczynkiem, wysiłkiem umysło-
wym a fi zycznym

•  opracowuje i realizuje program ak-
tywności fi zycznej dosto sowany do 
własnych po trzeb

•  omawia zalecenia dotyczące aktyw-
ności fi zycznej w zależności od płci, 
okresu życia i rodzaju pracy zawo-
dowej

•  wymienia czynniki wpływające na 
podejmowanie aktywności fi zycz-
nej zależne od ro dziny, kolegów, 
mediów i społeczności lokalnej

•  ocenia reakcje własnego organizmu 
na wysiłki fi zyczne o różnej inten-
sywności

•  wyjaśnia związek między aktyw-
nością fi zyczną i żywieniem a zdro-
wiem i dobrym samopoczuciem 
oraz omawia sposoby utrzymania 
odpowiedniej masy ciała we wszys-
tkich okresach życia 

•  wyjaśnia relacje między spor-
tem profesjonalnym i sportem dla 
wszystkich a zdro wiem 

Rozwój fi zyczny 
w okresie 
dojrzewania 
i młodzieńczym 

•  wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą 
w budowie ciała i sprawności fi -
zycznej w okresie dojrzewania 
płciowego

•  wymienia przyczyny i skutki oty-
łości oraz nieuzasadnionego od-
chudzania się i używania sterydów 
w celu zwiększenia masy mięśni

•  wylicza oraz interpretuje własny 
wskaźnik wagowo-wzrostowy 
(BMI).

Dbałość o ciało, 
bezpieczeństwo, 
choroby

•  wyjaśnia wymogi higieny wynika-
jące ze zmian zachodzących w orga-
nizmie w okresie dojrzewania

•  wykonuje ćwiczenia kształtujące 
i kompensacyjne w celu prze ciw-
działania nega tyw nym dla zdro-
wia skutkom pracy, w tym pracy 
w pozycji siedzącej i przy kompu-
terze
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Obszar
tematyczny

Wymagania. Uczeń:

Gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne

•  wymienia najczęstsze przyczyny 
oraz okoliczności wypadków i ura-
zów w czasie zajęć ruchowych, 
omawia sposoby zapobiegania im

•  wskazuje zagrożenia związane 
z uprawianiem niektórych dyscy-
plin sportu

•  wyjaśnia, na czym polega umiejęt-
ność oceny stopnia ryzyka związa-
nego z niektó rymi sportami lub wy-
siłkami fi zycznymi

•  wymienia choroby cywilizacyjne 
uwarunkowane niedostatkiem ru-
chu, w szczegól ności choroby układu 
krążenia, układu ruchu i otyłość oraz 
omawia sposoby zapo biegania im

•  omawia etyczne i zdrowotne kon-
sekwencje stosowania środków do-
pingujących

Zdrowie 
i dbałość 
o zdrowie

•  wyjaśnia, czym jest zdrowie; wy-
mienia czynniki, które wpływają 
pozytywnie i ne ga tywnie na zdro-
wie i samopoczucie oraz wskazuje 
te, na które może mieć wpływ

•  wymienia zachowania sprzyjają-
ce i zagrażające zdrowiu oraz wy-
jaśnia, na czym po lega i od czego 
zależy dokonywanie wyborów ko-
rzystnych dla zdrowia

•  wyjaśnia, gdzie szukać wiarygod-
nych informacji dotyczących zdro-
wia i sportu oraz dokonuje krytycz-
nej analizy informacji medialnych 
w tym zakresie

•  wyjaśnia, na czym polega prozdro-
wotny styl życia

•  wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest 
wartością dla człowieka i zasobem 
dla społe czeń stwa oraz na czym 
polega dbałość o zdrowie w okresie 
młodości i wczes nej dorosłości 

•  wyjaśnia, co oznacza odpowie-
dzialność za zdrowie własne i in-
nych ludzi 

•  wyjaśnia, na czym polega samoba-
danie i samokontrola zdrowia oraz 
dlaczego na leży poddawać się ba-
daniom profi laktycznym w okresie 
całego życia

•  wyjaśnia, co to znaczy być aktyw-
nym pacjentem i jakie są podstawo-
we prawa pa cjent

•  planuje projekt dotyczący wy-
branych zagadnień zdrowia oraz
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 wskazuje na sposoby pozyskania 
sojuszników i współ uczest ników 
projektu w szkole, domu lub w spo-
łeczności lo kal nej

•  omawia, na czym polega współ-
uczestnictwo i współpraca ludzi, 
organizacji i insty tucji w działa-
niach na rzecz zdrowia

•  wyjaśnia, jaki jest związek między 
zdrowiem i środowiskiem oraz co 
sam może zrobić, aby tworzyć śro-
dowisko sprzyjające zdrowiu

Zdrowie
psychospołeczne, 
umiejętności 
życiowe

•  identyfi kuje swoje mocne strony, 
planuje sposoby ich rozwoju oraz 
ma świado mość słabych stron, nad 
którymi należy pracować

•  omawia konstruktywne sposo-
by radzenia sobie z negatywnymi 
emocjami

•  omawia sposoby redukowania nad-
miernego stresu i konstruktywnego 
radzenia sobie z nim

•  omawia znaczenie dla zdrowia 
dobrych relacji z innymi ludźmi, 
w tym z rodzicami oraz rówieśni-
kami tej samej i odmiennej płci

•  wyjaśnia, w jaki sposób może da-
wać i otrzymywać różne rodzaje 
wsparcia społecz nego

•  wyjaśnia, co oznacza zachowanie 
asertywne i podaje jego przykłady

•  omawia szkody zdrowotne i spo-
łeczne związane z paleniem ty-
toniu, naduży wa niem alkoho-
lu i używaniem innych substan-
cji psycho ak tywnych; wyjaśnia, 
dlacze go i w jaki sposób należy 
opierać się presji oraz namowom 
do używania substancji psycho-
aktywnych i innych zachowań ry-
zykownych

•  wykonuje proste ćwiczenia relak-
sacyjne

•  omawia konstruktywne, optymi-
styczne sposoby wyjaśniania trud-
nych zdarzeń i prze formułowania 
myśli negatywnych na pozytywne

•  wyjaśnia, na czym polega praca 
nad sobą dla zwiększenia wiary 
w siebie, poczucia własnej warto-
ści i umiejętności podejmo wania 
decyzji

•  wyjaśnia, na czym polega konstruk-
tywne przekazywanie i od bie ranie 
pozytywnych i ne  gatywnych in-
formacji zwrotnych oraz radzenie 
sobie z krytyką

•  omawia zasady racjonalnego go-
spodarowania czasem

•  omawia przyczyny i skutki stereo-
typów i stygmatyzacji osób chorych 
psychicznie i dyskryminowanych 
(np. żyjących z HIV/AIDS)



62
WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE...

Realizacja edukacji zdrowotnej w ramach wychowania fi zycznego w gimna-
zjum i szkołach ponadgimnazjalnych

W części podstawy programowej „Zalecane warunki i sposób realizacji” zwró-
cono uwagę na dwa ważne 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 różnych przed miotów oraz współpracy 
z pielęgniarką lub higienistką szkolną,
 skoordynowania ich z pro gra mami dotyczącymi zdrowia i profi  laktyki  –
zachowań ryzyko wnych lub chorób, oferowanymi szkołom przez róż-
ne podmioty;

skuteczności edukacji zdrowotnej, w tym konieczność:  •
 prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik  –
aktywizujących oraz interaktywnych, w tym szczególnie metody pro-
jektu5 i portfolio6, 
 współpracy z rodzicami uczniów w planowaniu i realizacji zajęć,  –
 dokonywania ewaluacji przebiegu zajęć (ewaluacji procesu) z udzia- –
łem uczniów i ich ro dziców oraz wprowadzanie na tej podstawie mo-
dyfi kacji ich treści i organizacji.

Wyodrębnienie w wychowaniu fi zycznym na III i IV etapie edukacyjnym blo-
ku „edukacja zdrowotna” wymagać będzie m.in.:

 zmiany dotychczasowych zasad pracy nauczycieli WF, w tym m.in.: pro- –
wadzenie tych zajęć w salach lekcyjnych (a nie na sali gimnastycznej 
lub innych obiektach sporto wych), w grupach koedukacyjnych;
 pełnienia roli przewodnika (lidera) uczniów, który organizuje uczenie  –
się, a nie wchodzi w rolę eksperta; położenie 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 gim- –
nazjum i 3 lat nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

5 Metoda projektu polega na tym, że uczący się (w zespole lub indywidualnie) samo-
dzielnie inicjują, planują, wykonują i oceniają określone zadanie.
6 Metoda portfolio służy planowaniu, organizowaniu i ocenianiu własnego uczenia się. 
Uczący się gromadzi (np. w teczce, skoroszycie, kopertach) różne materiały dokumentu-
jące jego pracę.
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 zajęcia w cyklu ciągłym, w okresie jednego semestru; decyzję o wybo- –
rze semestru, w którym odbywać się będą zajęcia, podejmuje dyrektor 
szkoły w porozumieniu z nauczycielami wychowania fi zycznego, radą 
pedagogiczną i uczniami; ze względów organizacyjnych korzystnym 
rozwiązaniem wydaje się, organizowanie tych zajęć w pierwszym se-
mestrze (w pierwszym roku nauki). Sprzyjać to może również ada-
ptacji 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 niż 
jeden semestr (możliwość zajęć 2–3 godzinnych, z przerwą i zapewnie-
niem uczniom odpowiednich warunków).

Za nieprawidłowe należy uznać: 
 rozłożenie zajęć w dłuższym okresie, z długimi odstępami czasu mię- –
dzy kolejnymi zaję ciami; 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 fi zycznego przyjęto za-
łożenie, że na zajęcia w ramach bloku „edukacja zdrowotna” należy przezna-
czyć godziny z puli zajęć do wyboru (2 godziny w tygodniu na III i IV etapie 
edukacyjnym), mimo że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Założenie 
to należy utrzymać, szczególnie w szkołach ponadgim nazjalnych, w których 
jest tylko 1 godzina zajęć klasowo-lekcyjnych w tygodniu.

Zajęcia w ramach bloku „edukacja zdrowotna” w danej szkole powinni pod-
jąć tylko ci nauczyciele wychowania fi zycznego, którzy czują się do tego przy-
gotowani lub są gotowi doskonalić swoje umiejętności. Wymaga to uzgod-
nień i współpracy między nauczycielami wychowania fi zycznego, zwłaszcza 
w kwestii oceniania osiągnięć uczniów.

Wśród innych kwestii organizacyjnych wymagających rozwiązania w szkole 
należy wymienić:

 liczbę uczniów na zajęciach: przy prowadzeniu zajęć z wykorzysta- –
niem metod aktywizujących (warsztatowych) nie powinna ona prze-
kraczać 20 osób7; nie jest też korzystnie, gdy liczba uczniów jest mniej-
sza niż 10 osób (czują się one wówczas zbyt „eksponowane”);
 prowadzenie zajęć w pomieszczeniu zapewniającym warunki do  –
pracy metodami aktywi zu jącymi (odpowiednia wielkość, możliwość 
zmiany ustawienia stołów i krzeseł itd.). 

7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba uczniów na lekcji wychowania fi zycz-
nego może wynosić 12–26 osób. W przypadku tej maksymalnej liczby mogą pojawić się 
trudności w angażowaniu wszystkich uczniów do pracy, utrzymaniu dyscypliny itd.
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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 śródrocz-
nej i rocznej z wychowania fi zycznego. Zasady te powinny być zgodne z obo-
wiązującymi przepisami8, uzgodnione ze wszystkimi nauczycielami wycho-
wania fi zycznego oraz włączone do wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 
Ze względu na specyfi kę zajęć z edukacji zdrowotnej, w ocenianiu osiągnięć 
uczniów należy wziąć pod uwagę:

 obecność i aktywność uczniów na zajęciach; ich gotowość do podejmo- –
wania zadań indywidualnych lub zespołowych; 

 samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności osobistych  –
i społecznych oraz zmian postaw i zachowań (w miarę możliwości z wy-
korzystaniem kwestionariuszy i arkuszy samooceny);

 ocenę przez rówieśników w przypadku wykonywania projektów i prac  –
zespołowych;

 ocenę pracy ucznia przez nauczyciela dotyczącą specyfi cznych 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 profi laktycz- •
nego szkoły, szczególnie przez włączenie wymagań dotyczących umie-
jętności psychospołecznych;

 przyczynić się może do większej skuteczności działań nauczycieli wy- •
chowania fi zycz nego w zakresie motywowania uczniów do zwiększenia 
aktywności fi zycznej; zajęcia te umożliwią uczniom poznawanie siebie, 
swojego rozwoju, zdrowia i potrzeb;

 stwarza szansę dla nauczycieli wychowania fi zycznego: •  zwiększenia 
ich: prestiżu osobis tego, zawodowego i społecznego, możliwości udziału 
w życiu szkoły, rozwoju zawodo wego i osobistego oraz zwiększenia sa-
tysfakcji z pracy; 

 w dalszej perspektywie stwarza szansę na poprawę zdrowia ludności  •
w Polsce, gdyż:

 systematycznie prowadzona edukacja zdrowotna w szkole jest najbar- –
dziej opłacalną, długofalową inwestycją w zdrowie społeczeństwa, 

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfi kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
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 przyjęty zapis jest elementem polityki zdrowotnej państwa, zgodnym  –
z Narodowym Program Zdrowia na lata 2007–20159.

To, w jakim stopniu uda się wdrożyć edukacją zdrowotną w praktyce i czy 
zwiększy się jej skuteczność, zależeć będzie od wielu czynników. Podstawo-
wą sprawą jest jednak uznanie przez nauczycieli wychowania fi zycznego no-
wego zadania za ważne i poszukiwanie dobrych rozwiązań organizacyjnych 
i metod pracy. Nauczyciele powinni uzyskać nowe kompetencje (tab. 3) i nie-
zbędne jest udzielenie im w tym pomocy przez:

 stworzenie systemu doskonalenia nauczycieli wychowania fi zycznego  –
(zwłaszcza gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) w zakresie edu-
kacji zdrowotnej;
 dokonanie zmian w kształceniu przeddyplomowym nauczycieli wy- –
chowania fi zycznego;
 uwzględnienie edukacji zdrowotnej w kształceniu przeddyplomo- –
wym nauczycieli wszyst kich przedmiotów;
 opracowanie poradników i innych materiałów metodycznych dla na- –
uczycieli.

Tabela 3.  Pożądane kompetencje nauczycieli wychowania fi zycznego do realizacji edu-
kacji zdrowotnej, ustalone w czasie roboczego spotkania nauczycieli akade-
mickich na temat: „Przygotowanie nauczycieli wychowania fi zycznego do re-
alizacji edukacji zdrowotnej”, Warszawa 15 i 16 X 2008 r.

Wiedza o:

•  rozwoju fi zycznym, psychicznym, społecznym i psychoseksualnym 
dzieci i młodzieży oraz o zdrowiu – zasobach i czynnikach ryzyka dla 
zdrowia

•  profi laktyce najczęstszych problemów zdrowotnych i społecznych dzieci 
i młodzieży oraz profi laktyce chorób cywilizacyjnych

•  procesie edukacji zdrowotnej w szkole, w tym zwłaszcza ukierunkowa-
nej na rozwijanie umiejętności życiowych

•  promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem szkoły promującej 
zdrowie

9  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 życiowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowia fi zycznego, psychicznego i społecz-
nego”.
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Umiejętności:

•  diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej i pla-
nowania na tej podstawie jej programu 

•  koordynowania działań w zakresie edukacji zdrowotnej w szkole, współ-
działania z innymi nauczycielami, pielęgniarką szkolną, rodzicami i or-
ganizacjami 

•  stosowania metod i technik nauczania wspierających aktywność i uczest-
nictwo uczniów oraz tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się i do-
bremu samopoczuciu

•  motywowania uczniów do troski o zdrowie i wspierania ich w tych dzia-
łaniach

•  ewaluacji procesu i wyników prowadzonej przez siebie edukacji zdro-
wotnej

Postawa, którą charakteryzuje:

•  przekonanie, że zdrowie jest wartością dla człowieka oraz zasobem dla 
społeczeństwa

•  gotowość do tworzenia wzorców zachowań zdrowotnych dla uczniów

•  otwartość i wrażliwość na potrzeby innych, empatia, autentyczność

•  gotowość do doskonalenia własnego zdrowia oraz umiejętności życio-
wych

•  gotowość do działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska pracy 
i nauki
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 
III etap edukacyjny: gimnazjum

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 zagro-
żenia życia i zdro wia.

III. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

1.  Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej. Uczeń:
1)  omawia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i obro-

ny cywilnej w Rze czy pospolitej Polskiej;
2)  wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie 

obrony cywilnej w świecie.
2.  Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń. Uczeń:

1)  przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, po-
żaru itp.;

2)  omawia zasady ewakuacji ludności, zwierząt z terenów zagrożo-
nych;

3)   wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żyw-
ność;

4)  charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej 
okolicy;

5) wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia;
6) wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku;
7)  omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof 

komunika cyj nych, technicznych i innych;
8) uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice.

3.  Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki. Uczeń:
1)  omawia wpływ środków promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, 
żywność i wodę;

2)  wymienia sposoby zabezpieczenia żywności i wody przed skażeniami;
3)  wyjaśnia znaczenie pojęć: odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja, de-

ratyzacja;
4)  wyjaśnia, na czym polegają zabiegi sanitarne i specjalne.

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe
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4.  Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i ma-
gazynach. Uczeń:
1)  wymienia rodzaje znaków substancji toksycznych i miejsca ich ekspo-

nowania;
2)  rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach;
3)   wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji che-

micznej, środka transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substan-
cjami toksycznymi;

4)   wykorzystuje różne materiały na zastępcze środki ochrony dróg od-
dechowych i skó ry.

5. Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Uczeń:
1) defi niuje 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 ra-

townika;
 3)  wzywa odpowiednią pomoc;
 4)   rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnia za-

sady bez piecz  nego postępowania w rejonie wypadku;
 5)  omawia zasady zabezpieczenia miejsca wypadku;
 6)  wyjaśnia, jak należy udzielać pomocy w wypadku drogowym, pod-

czas kąpieli, załamania lodu, porażenia prądem;
 7)  omawia sposób wynoszenia poszkodowanego ze strefy zagrożenia;
 8)  rozpoznaje stan przytomności, bada oddech i tętno;
 9)  wymienia zagrożenia dla osoby nieprzytomnej;
10)  układa osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej;
11)  wykonuje samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową;
12)  udziela pomocy osobie porażonej prądem;
13)  wyjaśnia, dlaczego duży krwotok i wstrząs pourazowy zagrażają ży-

ciu;
14)  tamuje krwotok za pomocą opatrunku;
15)  udziela pomocy przy złamaniach i zwichnięciach;
16)   udziela pomocy przy zatruciach: pokarmowych, lekami, gazami, 

środkami che micz  nymi;
17)   omawia skutki działania niskiej i wysokiej temperatury na organizm 

ludzki;
18)   udziela pomocy osobie poszkodowanej przy oparzeniu termicznym 

i chemicz nym.
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 
IV etap edukacyjny: liceum – tylko zakres podstawowy

I. Znajomość struktury obronności państwa.
Uczeń rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna for-
my spełniania po win ności obronnych przez organy administracji i obywateli.

II. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń.
Uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, 
zdrowia lub mienia; zna zasady planowania i organizowania działań.

III. Opanowanie zasad pierwszej pomocy.
Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach 
zagrażających życiu i zdrowiu. 

1.  System obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Powinności obronne władz 
samorzą do wych, instytucji i obywateli. Uczeń:
1)  wymienia i uzasadnia polityczne oraz militarne warunki gwarancji 

bezpie czeństwa pań stwa;
2)  wymienia obowiązki obywateli w zakresie powinności obronnych.

2. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:
1)  przedstawia i charakteryzuje organizację Sił Zbrojnych Rzeczypospo-

litej Polskiej;
2)  wymienia rodzaje wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych Rzeczypospo-

litej Polskiej.
3. Ochrona ludności i obrona cywilna. Uczeń:

1)  wyjaśnia podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitar-
nego;

2)  identyfi kuje obiekty opatrzone międzynarodowymi znakami ochro-
ny 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 ludno-
ści i środ ków ma teriałowych;

7) potrafi  ewakuować się z budynku w trybie alarmowym.

Cele kształcenia 
– wymagania 

ogólne

Treści nauczania 
– wymagania 
szczegółowe
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4.  Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, 
zasady postępo wania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu. 
Uczeń:
1)  wymienia zagrożenia czasu pokoju i wyjaśnia, na czym polegają;
2)  wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wy-

stąpienia po szcze gólnych zagrożeń;
3)  wymienia i charakteryzuje źródła zagrożeń w najbliższym otoczeniu 

szkoły oraz do mu;
4)  przedstawia zasady działania w przypadku zagrożeń czasu pokoju 

(np. awarii, katastrofy komunikacyjnej, budowlanej), podczas przeby-
wania w domu, szkole, miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej;

5)  wyjaśnia zasady postępowania związane z wyszukiwaniem i wyno-
szeniem ofi ar oraz osób zagrożonych z rejonów porażenia;

6) wskazuje sposoby zapobiegania panice podczas zagrożeń;
7)  uzasadnia konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa własne-

go i innych ludzi podczas różnorodnych zagrożeń;
8)  omawia zasady postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego.

5. Zagrożenia występujące podczas wojny. Uczeń:
1) charakteryzuje środki rażenia;
2) wymienia konwencjonalne rodzaje broni współczesnego pola walki;
3)  wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie ludności w rejo-

nach rażenia bro nią konwencjonalną;
4)  wymienia i wyjaśnia zasadę działania indywidualnych środków 

ochrony przed bronią masowego rażenia;
5)  wymienia zbiorowe środki ochrony przed bronią konwencjonalną;
6)  wyjaśnia znaczenie zastępczych budowli ochronnych;
7)  omawia zasady ewakuacji z terenów zagrożonych.

6.  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika). Uczeń:
1)  omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu wy-

padku;
2) ocenia sytuację w miejscu wypadku;
3) zabezpiecza miejsce wypadku i wzywa profesjonalną pomoc;
4)  omawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszko-

dowanym i świad   kom zdarzenia;
5) wymienia środki przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy;
6)  ocenia stan poszkodowanego i demonstruje sposób skontrolowania 

jego funkcji życiowych;
7)  udziela pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń, złamań i zwich-

nięć, krwo to ków, dławienia się ciałem obcym, utraty przytomności, 
utraty oddechu, zatrzy ma nia krą że nia, wstrząsu pourazowego. 
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ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI

W ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa uczniowie odbywają przy-
sposobienie obronne i zdobywają umie jęt ności z zakresu zachowania się 
w sytua cjach kryzysowych.

Zadaniem nauczy ciela jest wyrabianie u uczniów nawyków oraz opanowa-
nie zasad działania ratowniczego, szczególnie z za kre su udzie la nia pierwszej 
pomo cy podczas wypadku lub innych zagrożeń.

Podczas zajęć edukacyjnych obejmujących ćwiczenia w zakresie udzielania 
pierwszej pomo cy i ra  to wnictwa w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów 
wskazany jest podział na grupy.

W czasie ferii letnich mogą być organizowane specjalistyczne obozy 
szkoleniowo-wypoczyn kowe 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 podsta wo wych potrzeb oraz niezbywalnym prawem człowieka.

W przeszłość odchodzi tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa utożsamiane 
ze zdol no ścią do przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, kojarzonym 
zazwyczaj z działa niami wojen nymi. Współcześnie o wiele większego zna-
czenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma zagrożenia-
mi niemającymi cech typowych zagrożeń zewnętrznych. Wskutek dynamicz-
nego rozwoju cywilizacyjnego i uprzemysłowienia stale wzrasta liczba czyn-
ników powodujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. 
Ponadto gwałtownie postępująca degradacja środowiska naturalnego stwa-
rza poważne zagrożenia ekologiczne. Stąd też przygotowanie społeczeństwa 
do radzenia sobie w tych warunkach należy traktować jako ważne wyzwanie 
dla władz, instytucji bezpieczeństwa narodowego, systemu edukacji, a na-
wet pojedynczych obywateli. Konieczna stała się zatem rewizja szkolnych 
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treści nauczania: rezygnacja z obszarów mniej istotnych i zbyt szczegóło-
wych, z jednoczesnym położeniem nacisku na obszary o priorytetowym dla 
bezpieczeństwa znaczeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz wychodząc naprzeciw oczeki-
wa niom spo łecznym, Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzgodnieniu 
z Ministerstwem Obrony Narodo wej, wprowadziło w podstawie programo-
wej nowy przedmiot nauczania – edukacja dla bezpieczeństwa, zastępujący do-
tychczasowy przedmiot przysposobienie obronne. Koncepcja tego przedmiotu 
wyraża się w kompleksowym ujęciu zagadnień bezpieczeństwa z przenie-
sieniem punktu ciężkości działań edukacyjnych na problematykę zagro-
żeń pokojowych i sposobów zachowań w sytuacjach zdarzeń o charakterze 
kryzy sowym, w każdym miejscu i czasie. 

Treści nauczania ujęte w podstawie programowej do przedmiotu edukacja dla 
bezpieczeństwa zorientowane są zatem na wypracowanie umiejętności zacho-
wania się w sytu acjach różnych zagrożeń takich, jak: pożary, powodzie, wy-
padki i katastrofy drogowe itp., które mogą zaistnieć w najbliższym otocze-
niu ucznia, włączając w to umiejętność niesienia pierwszej pomocy. Dla za-
pewnienia wysokiej efektywności kształcenia należy dążyć do maksymalne-
go upraktycznienia zajęć – nauczania i utrwalania umiejętności potrzebnych 
w codziennym życiu, w sytuacjach zagrożeń i nieszczęśliwych wypadków. 
Dopełnieniem treści nauczania jest problematyka funkcjonowania systemu 
obronności państwa, w tym Sił Zbroj nych Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolne 
programy powinny uwzględniać także lokalne warunki i zagrożenia, których 
wystąpienie na danym terenie wydaje się najbardziej prawdo podobne.

Tak szeroki zakres tematyczny wymaga wsparcia ze strony kluczowych insty-
tucji bezpie czeństwa – Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Sił Zbrojnych RP. 
Wsparcie to winno obej mować zarówno udział w niektórych zajęciach przed-
stawicieli powyższych instytucji, jak i pomoc w organizowaniu pokazów wy-
korzystania specjalistycz nego sprzętu oraz infrastruk tury, a także w przygo-
towywaniu pomocy dydaktycznych. Stąd też wskazane jest nawią zywanie 
współpracy między szkołami a lokalnymi jednostkami Policji, PSP, ośrodkami 
szkolenia i jednostkami wojskowymi. 
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OPINIE O PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
Uchwała Nr 333/2008
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
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 wrze-
śnia 2008 roku (pismo DPN-MSz/KK-5000-9/08), projektu rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodo wej 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. – Pra-
wo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), uchwala, 
co następuje.

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego z uznaniem przyjmuje starania Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej mające na celu uporządkowanie systemu 
oświaty, w tym zwłaszcza zmianę podstawy programowej kształcenia ogól-
nego w duchu obecnie obowiązujących kanonów. 

Rada Główna wspiera długofalowe zmiany systemowe mające na celu prze-
niesienie uwagi na efekty kształcenia, wydłużenie kształcenia ogólnego, do-
precyzowanie zakresu treści nauczania, indywidualizację kształcenia oraz 
doprecyzowanie opisu wymagań na koniec każdego etapu kształcenia. 

Projekt rozporządzania uwzględnia zalecenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczo-
wych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) i jest ważnym ele-
mentem włączania naszej edukacji w system edukacji europejskiej.

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego

Jerzy Błażejewski
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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 podsta-
wy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po-
szczególnych typach szkół było koniecznością, ze względu na fakt, że aktualnie 
obowiązująca podstawa nie gwarantuje zadowalających efektów kształcenia. 

Według licznych opinii starą podstawę programową należało zmienić między 
innymi z niżej wymienionych powodów: 

 przestała spełniać swoja rolę, gdyż była adresowana do zdecydowanie  –
odmiennej populacji uczniów: była tworzona przy założeniu, że do szkół 
kończących się maturą uczęszcza około 50% rocznika uczniów, nato-
miast dziś do tego typu szkół uczęszcza ponad 80% każdego 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 obraz tego, co ma umieć uczeń.

Bardzo pozytywnie ocenić należy decyzję, że wymagania opisane są na 
dwóch poziomach: szczegółowym i ogólnym. Wymagania szczegółowe opi-
sują treści kształcenia: konkretne wiadomości oraz umiejętności, jakie ucznio-
wie mają opanować. Wymagania ogólne opisują cele kształcenia w zakresie 
danego przedmiotu: są to ogólne klasy umiejęt ności, kształtowane podczas 
pracy nad wymaganiami szczegółowymi.

Wielką zaletą nowej podstawy programowej jest przedstawienie dla każde-
go przedmiotu w miejsce mało precyzyjnego opisu tego, czego trzeba uczyć, 
pełnej listy wymagań, które powinien spełniać przeciętnie zdolny uczeń na 
koniec każdego etapu kształcenia. 

Podkreślić należy, że proponowana podstawa programowa określa zestaw 
postaw, które szkoła powinna kształtować u uczniów, takich jak: uczciwość, 
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 
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przedsiębiorczość, kreatywność, gotowość do pracy zespołowej, kultura oso-
bista. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy oby-
watelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a tak-
że postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

Wdrożenie do praktyki opiniowanego rozporządzenia otworzyłoby bardzo 
ważny etap w rozwoju kształcenia w polskim systemie oświaty i wychowa-
nia. Do najważniejszych decyzji zaliczyć należy uznanie: języka polskiego, 
matematyki, języków obcych za fundamentalny obszar wiedzy wspólnej dla 
wszystkich zdających maturę.

Nowa podstawa programowa:

 przywiązuje szczególną uwagę do poszerzonego nauczania matematyki.  –
Trzeba jeszcze raz podkreślić, że usunięcie matematyki z zestawu obo-
wiązkowych egzaminów maturalnych spowodowało ogromne szkody 
w zasobach kapitału intelektualnego Polaków,

 kładzie również większy nacisk na umiejętność wykorzystywania wie- –
dzy do identyfi kowania i rozwiązywania problemów, a także formuło-
wania wnios ków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących 
przyrody lub społe czeństwa,

 cieszy fakt, że nowa podstawa programowa przedmiotów eksperymen- –
talnych została uzupełniona o wymagania doświadczalne,

 bardzo pozytywnie należy ocenić wprowadzenie nauczania pierwszego  –
języka obcego od I klasy szkoły podstawowej oraz drugiego języka obce-
go od I klasy gimnazjum.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że 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 zauważyć należy, że każdy uczeń aż do matury uczy się języka 
polskiego, języków obcych oraz matematyki jako trzech fundamentalnych 
obszarów wiedzy, w zakresie których będzie potem zdawał obowiązkową 
część matury.

Każdy uczeń w ciągu ostatnich dwóch lat liceum lub trzech lat technikum 
przechodzi głęboki kurs w zakresie trzech wybranych przedmiotów matural-
nych. Przedmioty te oferowane są w dużym wymiarze godzin. 

Taki program, dający możliwość efektywnego kształcenia niemal całej popu-
lacji na poziomie średnim, jest zbieżny z rozwiązaniami przyjętymi w więk-
szości krajów zachodnich. Przedstawiony model jest dobrą drogą do uzyska-
nia solidnego przygotowania kandydatów na studia wyższe.



Oceniając bardzo pozytywnie ten dokument, należy stwierdzić, że wprowa-
dzenie w życie projektu rozporządzenia określającego podstawę programo-
wą wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczegól-
nych typach szkół otworzy nowy etap w polskim systemie kształcenia oświa-
ty i wychowania. W fazie wdrażania i funkcjonowania przyjęte rozwiązania 
muszą być oceniane i w sposób ciągły udoskonalane. 

Przewodniczący
Komisji Edukacji KRASP

prof. dr hab. Tomasz Borecki
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