
Zdalne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego. 

 

Szanowni Państwo 

 

W kwietniu odbył się Kongres dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Trenerów 

Sportowych. Jedna z prowadzących wykłady osób – Katarzyna Pankowska – Jurczyk omówiła 

obecną sytuację trudności w realizacji podstawy programowej. Powołując się na: 

 

Przepisy prawa (fragmenty): 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 

r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.): 

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce (…). 

§ 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do 

tego osoby.  

§ 14. ust. 1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 

§ 31: 

W przypadku zajęć wychowania fizycznego, sportu i turystyki: 

- Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności ćwiczących. 

- Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym 

dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców 

(opiekunów). 

- Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

- Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących. 

- Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi 

zajęciami. 

oraz: 

Zapis z podstawy programowej: 

Wychowanie fizyczne powinno być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie 

przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. 

 

Wnioski: 

W przypadku zajęć wychowania fizycznego należy mieć na uwadze, iż w warunkach 

domowych nikt wykwalifikowany nie sprawuje nadzoru nad pracą zdalną uczniów. Nie mamy 

pewności, że młodzież ma zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania 

ćwiczeń. Nie wiemy również w jakiej dyspozycji znajduje się danego dnia dziecko oraz czy 

znajduje się pod opieką osoby dorosłej, która w razie potrzeby będzie mogła udzielić 

pomocy. Musimy mieć na uwadze, że nie jesteśmy z młodzieżą na bieżąco i nie znamy ich 

aktualnej kondycji fizycznej i psychicznej. Należy zatem treści nauczania dostosować do 



specyficznej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Pamiętajmy, że za dobór form, środków i metod 

realizacji podstawy programowej odpowiada nauczyciel. Zaplanowane na dany rok, a 

niezrealizowane treści podstawy programowej (poza klasami kończącymi dany etap 

edukacyjny) będzie można zrealizować w kolejnych latach kształcenia. 

W obecnej sytuacji bezpieczniej jest skupić się na edukacji zdrowotnej, wymaganiach 

szczegółowych w zakresie wiedzy oraz kształtowaniu kompetencji społecznych.  

Treści mogą dotyczyć np. potrzeby aktywności fizycznej, wskazywaniu zasad higieny  

i ergonomii uprawiania aktywności fizycznej, sposobów radzenia sobie ze stresem,  

budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem, samokontroli. 

Można informować o sposobach realizacji aktywności fizycznej w warunkach domowych, ale 

w formie rad i wskazówek, nie poleceń wykonywania ćwiczeń. Wskazane jest przekazanie 

informacji, że uczniowie, którzy samodzielnie chcą wykonywać w wolnym czasie jakieś 

ćwiczenia, powinni to robić pod okiem osoby dorosłej w warunkach zapewniających 

bezpieczeństwo. 

Ze względu na przepisy RODO nie należy zlecać uczniom nagrywania bądź fotografowania ich 

aktywności fizycznej w domu. 

Wobec tego myślę, że materiały na zdalne lekcje najlepiej przesyłać przez e-dziennik na 

konto rodziców. 

Każdą lekcję warto rozpocząć od formułki np.: 
 
Szanowni Rodzice, 
 
dzieci powinny co godzinę robić przerwę w nauce, czy korzystaniu z mediów elektronicznych. Ten 
czas dobrze jest wykorzystać na ćwiczenia, które rozciągną przykurczone mięśnie i zwiększą przepływ 
krwi w organizmie, a tym samym dotlenią tkanki naszego ciała, także mózg. Dzięki temu dalsza nauka 
będzie bardziej efektywna i mamy szansę na zapobieganie wadom postawy. 
Przesyłane przeze mnie filmiki nie są zadaniami obowiązkowymi - to propozycja ćwiczeń. Mogą być 
wykonywane tylko w czasie obecności w domu Rodzica lub innego opiekuna po zapewnieniu 
bezpiecznego miejsca i warunków ćwiczeń. 

 

Jeśli kontaktujemy się z dziećmi można wysłać im wiadomość, że treść lekcji znajduje się w e-

dzienniku na koncie Rodzica. 

 

 

 

 

Informacja powstała dzięki uprzejmości jednego z uczestników konferencji oraz po 

konsultacji z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie - 

Arkadiuszem Tomczukiem. 

                                                                                                                  Katarzyna Górska 

  doradca metodyczny 

 


