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[Fragment]

[…] Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/
rozpatrzyły informacje na temat realizacji zajęć sportowych jako zajęć pozalekcyjnych w polskich
szkołach oraz stanu infrastruktury sportowej w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem budowy
przyszkolnych sal gimnastycznych.

Informacje przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Maciej Kopeć oraz
dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Dariusz Buza.
Minister Sportu i Turystyki przy współpracy z samorządami podejmuje wiele działań mających na celu
aktywizację ruchową dzieci i młodzieży, które dotyczą w szczególności pozalekcyjnych aktywności
sportowych. Są one realizowane w ramach programów: Szkolny Klub Sportowy, KLUB, „Sport
Wszystkich Dzieci”, finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jak też
programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” finansowanego ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów.

Największym programem z zakresu zajęć pozalekcyjnych jest program Szkolny Klub Sportowy z
budżetem na rok bieżący w wysokości 52.000 tys. zł, obejmujący około 360 tys. dzieci. Dotarł on do
98,5% gmin w Polsce. Drugi program realizowany nie tylko na obiektach szkolnych, jak w pierwszym
przypadku, to program KLUB. Z kwoty 37.000 tys. zł w ubiegłym roku dofinansowano ponad 2 tys.
klubów sportowych i 5 tys. szkoleniowców, którzy prowadzili zajęcia. Zorganizowano też 700 obozów
oraz zakupiono 200 tys. sztuk sprzętu sportowego. W ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” z
budżetem w wysokości 43.000 tys. zł realizowano program „Lokalny Animator Sportu”, na który
przeznaczono kwotę 16.800 tys. zł, oraz wspierano projekty upowszechniania sportu dzieci i
młodzieży realizowane przez polskie związki sportowe. W ubiegłym roku na ten cel została
przeznaczona kwota 12.900 tys. zł, a w bieżącym 19.250 tys. zł. Program „Umiem Pływać” jest
dedykowany dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego głównym celem oprócz nauki pływania
jest wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej.

W roku 2017 w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowano 50.578
tzw. kół zainteresowań z zakresu zajęć sportowych i turystyczno-krajoznawczych, w których wzięło
udział ok. 700 tys. uczniów.

Celem Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej jest poprawa stanu przyszkolnej
infrastruktury sportowej.

W ramach programu w roku 2016 dofinansowano 243 obiekty w kwocie 95.430 tys. zł. Z kolei w
2017 r. liczba dofinansowanych obiektów wzrosła do 496, a kwota dofinansowania wyniosła 242.830
tys. zł.

W skład dofinansowanych obiektów weszły m.in.: sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska piłkarskie,
bieżnie lekkoatletyczne, skocznie oraz obiekty infrastruktury towarzyszącej, tj. zaplecze socjalne.
W dyskusji posłowie podnosili kwestie dotyczących m.in.: niewystarczającej liczby sal gimnastycznych
zwłaszcza w małych szkołach oraz braku dostępności do sal w ośrodkach wiejskich. Zgłosili także
problem braku promocji w telewizji publicznej imprez z udziałem dzieci i młodzieży. Pytali o programy
promujące sport, system kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego. Postulowali o wprowadzenie
rozwiązań dotyczących ograniczenia zwolnień z lekcji wychowania fizycznego wystawianych przez
rodziców oraz wprowadzeniu specjalizacji dla nauczycieli wychowania fizycznego w szczególności w
klasach I-III.[…]
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