
Monitorowanie 

 

Arkusz monitorowania realizacji obowiązkowych zajęć 

 wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020 

 

Monitorowanie będzie przeprowadzone w publicznych szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach 

I stopnia – w okresie od stycznia 2020 r. do marca 2020 r. Monitorowanie obejmie 100% ww. 

szkół. 

 

Informacje o monitorowanej szkole 

 

nazwa szkoły  

typ szkoły   

miejscowość  

ulica  

numer  

kod pocztowy  

urząd pocztowy  

telefon  

fax  

strona www  

REGON  

 

Informacje: 

 

Numer ankiety:  

Data przeprowadzenia monitorowania: 
Kliknij tutaj, aby 

wprowadzić datę. 

 

 

Wyniki ankiety 

 

Część dla wizytatora 

Imię i nazwisko  

Czy wprowadzono zmiany w arkuszu? ☐ tak  ☐ nie 

Opis wprowadzonych zmian  

 

2019/2020 – Arkusz monitorowania realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego w szkole 

 

1. Jednostka systemu oświaty objęta monitorowaniem 

 

☐ publiczna szkoła podstawowa                                                                    

 

 



☐publiczna szkoła ponadpodstawowa: 

 

☐ liceum ogólnokształcące 

☐ technikum 

☐ branżowa szkoła I stopnia 

 

1. Czy zajęcia wychowania fizycznego są realizowane zgodnie z programem nauczania 

wychowania fizycznego, opracowanym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia (zespół 

nauczycieli)? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

2. Czy program nauczania wychowania fizycznego został dopuszczony przez dyrektora szkoły 

do użytku w szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

3. Czy program nauczania wychowania fizycznego uwzględnia wszystkie treści kształcenia 

określone w podstawie programowej wychowania fizycznego dla danego etapu 

edukacyjnego, w tym treści z zakresu edukacji zdrowotnej? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

 

4. Czy program nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest 

przeznaczony? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

5. Czy tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

w poszczególnych klasach szkoły jest zgodny z ramowym planem nauczania dla szkoły 

danego typu? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

6. Czy tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego jest okresowo 

lub rocznie zwiększony na wniosek dyrektora szkoły, przez organ prowadzący szkołę? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

7. Jeżeli wybrano odpowiedź Tak, wskaż, o ile został zwiększony tygodniowy wymiar godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego? 

 

           ☐ o 1 godzinę 

 ☐ o 2 godziny 

           ☐ o 3 godziny 

 

8. Czy na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 

26 uczniów jest dokonywany obowiązkowy podział na grupy? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

 



9. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupie: 

 

☐  oddziałowej 

☐  międzyoddziałowej 

☐  międzyklasowej 

☐  międzyszkolnej 

 

10. Czy statut szkoły określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

uczniów na zajęciach wychowania fizycznego? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

11. Czy przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego jest brany pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

 

12. Czy w szkole są uczniowie zwolnieni przez dyrektora szkoły z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

Jeżeli tak, wskaż, ilu uczniów [pole do wpisania liczby] 

 

13. Czy w szkole są uczniowie zwolnieni przez dyrektora szkoły z wykonywania określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

Jeżeli tak, wskaż, ilu uczniów [pole do wpisania liczby] 

 

14. Czy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są realizowane w formie zajęć do wyboru 

przez ucznia, zgodnie z przepisami w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego? (jeżeli wybrano odpowiedź Nie – należy przejść do pytania nr 

15) 

 

☐ Tak ☐ Nie 

14a. Jeżeli wybrano odpowiedź Tak, wskaż, czy zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane 

w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkole podstawowej / 1 godzina 

lekcyjna tygodniowo w szkole ponadpodstawowej? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

 



14b. Jeżeli wybrano odpowiedź Tak, wskaż, w jakiej formie do wyboru przez uczniów są 

prowadzone zajęcia: 

 

☐ zajęcia sportowe 

☐ zajęcia rekreacyjno-zdrowotne 

☐ zajęcia taneczne 

☐ aktywna turystyka 

 

14c. Jeżeli wybrano odpowiedź Tak, wskaż, kto prowadzi zajęcia w formie do wyboru przez 

uczniów? 

 

☐ nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne 

☐ inny nauczyciel 

 

15. Czy szkoła zamierza wprowadzić do oferty edukacyjnej obowiązkowe zajęcia wychowania 

fizycznego w formie do wyboru przez uczniów? (jeżeli wybrano odpowiedź Tak – należy 

przejść do pytania nr 16) 

 

☐ Tak ☐ Nie 

15a. Jeżeli wybrano odpowiedź Nie, wskaż, dlaczego? 

 

☐ z powodu braku możliwości kadrowych 

☐ z powodu niewystarczającej bazy sportowej 

☐ z powodu miejsca zamieszkania uczniów i problemów z organizacją dowozów 

☐ z innych przyczyn [pole do wpisania odpowiedzi] 

 

16. Czy szkoła organizuje, zgodnie z podstawą programową wychowania fizycznego, zawody 

sportowe lub imprezy rekreacyjno-sportowe? (jeżeli wybrano odpowiedź Nie – należy przejść 

do pytania nr 17) 

 

☐ Tak ☐ Nie 

16a. Jeżeli wybrano odpowiedź Tak, wskaż liczbę organizowanych przez szkołę zawodów 

sportowych  oraz imprez rekreacyjno-sportowych w roku szkolnym 2019/2020 [pole do wpisania 

odpowiedzi]. 

 

16b. Jeżeli wybrano odpowiedź Tak, wskaż, jakie formy aktywności uwzględniono w ramach 

szkolnych zawodów sportowych? 

☐ gry zespołowe 

☐ gry rekreacyjne 

☐ formy lekkoatletyczne 

☐ inne [pole do wpisania odpowiedzi] 

 

17. Czy wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego posiadają odpowiednie kwalifikacje 

do prowadzenia tych zajęć? (jeżeli wybrano odpowiedź Tak – należy przejść do pytania nr 18) 

 

☐ Tak ☐ Nie 

17a. Jeżeli wybrano odpowiedź Nie, wskaż liczbę nauczycieli wychowania fizycznego, którzy nie 

posiadają odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia tych zajęć [pole do wpisania liczby] 



 

 

18. Czy zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

19. Gdzie są realizowane zajęcia wychowania fizycznego: 

☐ w sali gimnastycznej  

☐ na boisku szkolnym 

☐ na terenie w pobliżu szkoły 

☐ na basenie 

☐ inne [pole do wpisania odpowiedzi] 

 

20. Czy zajęcia wychowania fizycznego są realizowane z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym uczniom? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

21. Czy dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego, w tym obserwuje, analizuje i ocenia przebieg procesu kształcenia 

oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej? 

 

☐ Tak ☐ Nie 

 
 

 


