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Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226,
poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r.
Nr 62, poz. 504 i Nr 97, poz. 801) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Dwie godziny obowiàzkowych zaj´ç wycho-
wania fizycznego dla uczniów klas IV—VI szko∏y pod-
stawowej, gimnazjum i szkó∏ ponadgimnazjalnych,
w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogà byç
realizowane w formie: 

1) zaj´ç sportowych;

2) zaj´ç rekreacyjno-zdrowotnych;

3) zaj´ç tanecznych;

4) aktywnych form turystyki.

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

§ 3. 1. Dyrektor szko∏y, w uzgodnieniu z organem
prowadzàcym i po zaopiniowaniu przez rad´ pedago-
gicznà i rad´ szko∏y lub rad´ rodziców, przygotowuje
propozycje wskazujàce formy realizacji dwóch godzin
obowiàzkowych 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
sportu lub aktywnoÊci fizycznej;

2) uwarunkowania lokalne;

3) miejsce zamieszkania uczniów;

4) tradycje sportowe Êrodowiska lub szko∏y;

5) mo˝liwoÊci kadrowe.

§ 4. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç ∏àczenia, w okresie
nie d∏u˝szym ni˝ 4 tygodnie, dwóch godzin obo-
wiàzkowych zaj´ç wychowania fizycznego organi-
zowanych w formie zaj´ç okreÊlonych w § 1 pkt 4,
z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te za-
j´cia. 

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2009 r.2)

Minister Edukacji Narodowej: w z. K. Szumilas

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grud-
nia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji
czwartej godziny obowiàzkowych zaj´ç wychowania
fizycznego (Dz. U. Nr 217, poz. 2128), które traci moc
z dniem 1 wrzeÊnia 2009 r., na podstawie art. 2 ustawy
z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 97, poz. 801).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiàzkowych zaj´ç wychowania fizycznego

———————
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).
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