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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 5 lipca 2001 r.

w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piàtej godziny obowiàzkowych zaj´ç 
wychowania fizycznego.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113
i Nr 137, poz. 639, z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121,
poz. 769 i 770 i Nr 160, poz. 1078, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 96, poz. 1106 i Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 72, poz. 839 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Czwarta  i piàta godzina obowiàzkowych zaj´ç
wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wy-
miaru godzin mo˝e byç realizowana w formie:

1) zaj´ç sportowych i rekreacyjnych,

2) gier i zabaw ruchowych,

3) zaj´ç korekcyjno-wyrównawczych,

4) aktywnych form turystyki,

5) imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych,

6) udzia∏u w szkoleniach m∏odzie˝owych organizato-
rów sportu i s´dziów sportowych,

7) uczestnictwa w wa˝nych dla Êrodowiska wydarze-
niach sportowych.

§ 2. Zaj´cia wychowania fizycznego, o których mo-
wa w § 1, mogà byç organizowane przez szko∏´ jako za-
j´cia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.

§ 3. 1. Dyrektor szko∏y, w uzgodnieniu z organem
prowadzàcym i po zaopiniowaniu przez rad´ peda-
gogicznà, rad´ szko∏y lub rad´ rodziców, przygotowu-
je propozycje wskazujàce formy realizacji czwartej
i piàtej godziny zaj´ç wychowania fizycznego, w ra-
mach form wymienionych w § 1, do wyboru przez
uczniów.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny
uwzgl´dniaç:

1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania
oraz osiàgni´cia sportowe w danej dziedzinie spor-
tu bàdê aktywnoÊci ruchowej,

2) uwarunkowania lokalne,

3) miejsce zamieszkania uczniów,

4) tradycje sportowe szko∏y i Êrodowiska,

5) mo˝liwoÊci kadrowe.

§ 4. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç ∏àczenia realizacji
czwartej i piàtej godziny zaj´ç wychowania fizyczne-
go organizowanych w formach okreÊlonych w § 1 
pkt 4—7, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych
na te zaj´cia w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 4 tygodnie.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2001 r.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt
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